


Digitized by the Internet Archive 

in 2008 with funding from 

Microsoft Corporation 

https://archive.org/details/commentariaina18pt13akaduoft 











ΜΘ ἢ 
THAR HON tii sh nd 
Ἢ rae ae a : 

Ἢ ἣν ΠΝ UA 7 len 

7 ee 
7 so δι ὁ. 



= 
xe 

COMMENTARIA 

IN ARISTOTEL Es 

GRAECA 

EDITA CONSILIO ET AUCTORITATE Panrd: Ι- 3 

ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE 

VOLUMINIS XVII 

PARS I ELIAS IN PORPHYRII ISAGOGEN ET ARISTOTELIS CATEGORIAS 

BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS GEORGI REIMERI 

MOM . 



— 

¥ | 

ELIAE 

IN PORPHYRIT ISAGOGEN 

ἜΤ ARISTOTELIS CATEGORIAS 

COMMENTARIA 

CONSILIO ET AUCTORITATE 4 

ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE 

gay 
EDIDIT é Ὁ εν κ᾿ ᾿ io} 

ADOLFUS BUSSE 

a een ; 

BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS GEORGI REIMERI 

MCM 



Lg: i = Ὺ ᾿ 

νι et 
a 

> δι φ Ἂς. 

᾿ 

“ΠῚ 
᾿ ay? 

as we 

ΛΠ Ἐν. ἂν 

4 
, ΚΣ ΩΣ τ 

ID ee 

) ai O° 
| Fn . 

; 
wt 

J | | . 

, . / He 3 f 7 Β Lee af i ¥ 

=.= δύ & Cs Γι ‘ 
ἐ . ahh ) ‘ 

q 
ae ARS 

ff Mar 271979 
\\ ὦ 

| ERS Ty of 1088S a 



Pak ACE Ey AGE © 

Quibus testimoniis nixi his in Porphyrii Isagogen et in Aristotelis 

Categorias commentariis, quae nune primum illibata in lucem proferuntur, 

Eliae nomen’) praefixerimus, cum et in praefatione Isagoges (p. XXXVI sq.) 

et in disputatiuncula’), quae inscribitur De griechischen Ausleger der 

Tsagoge des Porphyrius (Ὁ. 7 sq.), fusius exposuerimus, restat ut argumenta 

ibi explanata paucis verbis in memoriam revocemus atque doceamus, 

quae fundamenta huie editioni substruenda esse putayerimus. ac primum 

quidem monearis prius commentarium in omnibus codicibus, qui illud vel 

integrum vel decurtatum ad nostram aetatem servarunt, auctoris nomine 

carere, alterum quod est in Categorias codicum omnium consensu Davidi 

philosopho attribui. sed Isagoges commentarium ab Elia profectum esse 

testis est Philoponus, qui voeatur’) (Brand. p. 10*20), a quo Elias lau- 

datur his verbis (p. 11°37) ᾿Ηλίας δὲ ὃ ἐξηγητὴς τῶν ε΄ φωνῶν évi χαὶ τῷ 

αὐτῷ ἀρχεῖται παραδείγματι, λέγων τὸν ᾿Αχιλλέα [Πηλείδην μὲν διὰ τὸν προσεχῆ 

πατέρα τὸν Πηλέα, Αἰακίδην ὃὲ διὰ τὸν πόρρω Ataxov, καὶ Φϑιώτην μὲν διὰ 

τὴν προσεχῇ πατρίδα τὴν Φϑίαν, Θετταλὸν 6& διὰ τὴν πόρρω πατρίδα τὴν 

Θετταλίαν, quibuscum conferas huius editionis p. Ὁ2,18 ἡμεῖς ὃὲ ἑνὶ χαὶ τῷ 

αὐτῷ χτὰ. accedunt duo testimonia codicis Marciani 201, de quo infra 

exponam. prius legitur f. 6" ὁ δὲ ᾿Ηλίας ὃ gidécogos προστίϑησιν χαὶ ἄλλας 

1) De Eliae vita ac scriptis non constat nisi quod ex commentariis coniectura asse- 

quimur. quoniam p. 246,14 Philoponum laudat, quod est illustre testimonium Philoponi 

in Categorias commentarii, atque Olympiodori discipulus fuisse videtur, floruisse putandus 

est saeculo VI. in scriptis eius praeter commentaria Aristotelica (cf. Porph. Isag. p. XLUI 

not. 1 Ammon. in 1. De interpr. p. XXVI H. Omont Inv. Somm. III] p. 296 de codice 

Paris. suppl. 678 Heliae philosophi scholia in Aristotelis priorwm Analyticorum librum I con- 

tinente) liber [epi αἱρέσεων numerandus est, qui p. 6,9 laudatur. 

2) Beilage zum Programm des Friedrichs-Gymnasiums zu Berlin. Ostern 1892. 

3) De quo videas quae Porph. Isag. p. XX XVIII exposui, 



ΥἹ PRAEFATIO 

β΄ χοινωνίας, ὅτι πᾶσαι φιλόσοφοί εἰσιν uth. (ef. p. 93,32). alterum invenitur 

f. GY χαὶ ταῦτα μὲν ὁ Πορφύριος, 6 δὲ φιλόσοφος ᾿Ηλίας φησὶ γ΄ κοινὰ nat 

πέντε διάφορα uth. (ef. p. 96,19). denique commentario codice Monacensi 

eiusque asseclis servato testimonium quamvis debile continetur. nam 

illud eodieum titulis Davidi adseribitur, scholiis inde derivatis, quae in 

eodicibus Vindobonensi phil. gr. 139 et Parisino 1845 servantur, notis 

τοῦ ἠλία praefixis Eliae esse confirmatur. sed tituli fide digni esse non 

videntur, quia commentarium initio mutilum est. scholiastes autem num 

integrum commentarium in manibus habuerit, dubitatur, quod ex parte 

nune deperdita scholion non legitur. ac cum commentarium posteriore 

aetate ita compositum sit, ut ex Davidis et Eliae libris contextum am- 

borum nomina non iniuria prae se ferat, non longe a vero nos aberrare 

puto, si et titulos et notas ex ingeniis virorum doctorum pro similitudine 

Eliae et Davidis interpretationum nomen auctoris apponentium profecta 

esse coniciamus'). quamobrem hoe testimonium quamquam per se fere 

nihil valet, tamen ad ea quae dixi accedens momentum augere videtur. 

His argumentis cum commentarii auctor extra dubitationem positus 

esse videatur, etiam qua tituli forma liber antiquitus ornatus fuerit, ex 

quibusdam codicibus potest elici. nam codex Laurentianus 72,5 saeculo 

XI exaratus ἢ 1—2* anteposito titulo προλεγόμενα τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ φωνῇς 

δαβὶὸ τοῦ ϑεοφιλεστάτου χαὶ ϑεόφρονος ex Davidis prolegomenis philosophiae 

exiguam partem exhibet, ΠΕ ἐπ αἱ φιλοσοφίας λόχων ἐρῶντες (ef. Brand. 

p- 1228), f. 2"- 6᾽ post titulum προλεγόμενα σὺν ϑεῶ τῆς πορφυρίου εἰσαγω- 

τἧς ἀπὸ φωνῆς ἡλιοῦ φιλοσόφου Davidis in Isagogen prooemium, quod in- 

cipit μέλλοντες σὺν ϑεῶ ἄρχεσθαι τοῦ παρόντος συγγράμματος (ef. Brand. 

p. 16°43), terminatur 7 ὃὲ λογικὴ εἴτε μέρος ἐστὶ τῆς φιλοσοφίας εἴτε ὄργανον, 

ἐν ταῖς χατηγορίαις μαϑησόμεϑα. ἐν οἷς σὺν ϑεῶ ual ἣ παροῦσα πρᾶξις χαὶ τὰ 

προλεγόμενα τῆς πορφυρίου εἰσαγωγῆς. scholia autem, quae f. 6"—6" leguntur 

et ἢ 7—20 ad Isagogen in marginibus appicta sunt, maximam partem 

ex Eliae libro fluxerunt. etenim incipiunt ἐπειδὴ peta τὸ προτελεῖσϑαι χαὶ 

τοῦ τελεῖσϑαι χαιρός (cf. p. 40,4)°). apparet igitur scholiastam et Eliae et 

1) Eliae et Davidis libros pro arta cognatione saepe confusos esse et facile intellegitur 

et imaginibus, quae codice Vaticano 1023 servatae sunt, probatur. altera imagine ante 

Davidis prolegomena philosophiae appicta ὁ φιλόσοφος ἠλίας ἐξηγούμενος τὰς πέντε φωνάς 

exprimitur, altera ante Davidis commentarium scripta notis illustratur 6 φιλόσοφος πορφύ- 

ptos, ὁ ὕπατος χρυσαόριος, ὁ δαϊὸδ ϑεσσαλονίχης. 

2) Codicem Laurentianum 71,11 saeculo XIV scriptum si non ex ipso Laurentiano 

72,5, at certe ex eodem exemplari transcriptum esse, ex tituli forma colligitur mirum in 

modum cum Laurentiano 72,5 congruente προλεγόμενα σὺν Deb τῆς εἰσαγωγῆς πορφυρίου 



PRAEFATIO VII 

Davidis commentaria in manibus habuisse neque dubium est, quin titulum 

Eliae nomen exhibentem ex eodem fonte hauserit atque Eliae interpreta- 

tiones. culpam autem et scholiastes et librarius in se admiserunt. nam 

scholiastae crimini dandum est, quod titulo recte posito non Eliae. sed 

Davidis prolegomena appinxit, librario, quod auctoris nomen socordia sua 

depravavit; nam debebat ἀπὸ φωνῆς ἡλίου exarare. hae coniectura probata 

genuinus commentarii titulus existimandus est προλεγόμενα σὺν ϑεῶ τῆς 

πορφυρίου εἰσαγωγῆς ἀπὸ φωνῆς ἠλίου φιλοσόφου. 

Itaque hoe libro non commenta Eliae ipsius manu litteris mandata 

traduntur, sed illius scholae ab aliquo discipulo calamo exceptae ac publici 

iuris factae. hoe si perpenderis, facile est multas offensiones sublevare, 

quae in hoe libro inesse videntur. iam non philosopho crimini vertes, 
quod nihil fere de suo ingenio in medium protulit, sed satis habuit 

vetustiorum commenta iterum ac saepius explanare atque dilatare. neque 

opprobrio ei est, quod interdum aliam induit personam, velut p. 14,8 

ἘΠ 
οὕτως" st uh γράμμα χτλ)., quos versus a Davide (Brand. p. 13°43) docemur i oui ree 2) | ‘ 

\ versibus Callimacheis positis perrexit ἐγὼ δὲ τἀναντία ἐχείνῳ onul Msg 

ab Olympiodoro originem cepisse. quodsi Elias ex Olympiodori libro 
omnibus conspicuo hos versus in suum commentarium transcripsisset, 
haud dubie furti culpam in se admisisset. in scholis autem magistri 
versls sui iuris facere, minus turpe esse videtur. sed quid obstat, quo- 
minus culpam in discipulum scholas exeipientem conferamus? nonne pro- 
babile est a praeceptore in dicendo adnotationem ὥς φησιν ᾿θλυμπιόδωρος 
additam, a discipulo, ut est eorum levitas, in scribendo omissam esse? 
sed restant aliae maculae. argumenta sunt exilia ac futilia, ratio dicendi 
inculta atque horrida, taedio sunt transitiones iteratae, velut δεῖ δὲ εἰδέναι. 
ἐφ᾽ οἷς παραβάλλε!, mirabilis interdum forma orationis, velut ἡμεῖς δὲ προσ- 
Ξϑήχαμεν (p. 96,20), vetustiorum seriptorum loci haud raro falso signati. 
omnes hae offensiones nulla opera tolluntur, dummodo opinione infor- 
memus hune librum ex scholis esse profectum ae fortasse invito philo- 
Sopho ab discipulo non ita erudito in vulgus editum. 

Librum autem, qui est in Categorias, titulo in omnibus ecodicibus 
Davidis nomen exhibente recte a nobis Davidi abiudicatum et Eliae 
adscriptum esse et discrepantiae Davidis in Isagogen commentarii et Eliae 
in eundem librum expositiones congruentes docent. ἂς primum pro- 
ferantur illa yerba, quibus Davidis in Isagogen prooemium terminatur 

ae 2 - ar. rr : ; Ξ ἀπὸ φωνῆς ἡλιοῦ φιλοσόφου, qui ipse quoque excipitur commentario μέλλοντος σὺν Ded ΠΩΣ : Ξ, ; ἄρςασϑαι (sic) τοῦ παρόντος συγγράμματος. 
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(Mare. 599 f. 167") ἰστέον ὅτι τὸ παρὸν σύγγραμμα ὑπὸ τὴν λογιχὴν ἀναχτέον, 

ἢ δὲ λογιχὴ εἴτε μέρος ἐστὶ τῆς φιλοσοφίας εἴτε ὄργανον, ἐν ταῖς Κατηγορίαις 

μαϑησόμεϑα. Elias de arte logica idem sentit, sed in Analyticis de hac 

re se quaesiturum esse promittit (p. 26,36 39,32). quid igitur? in hoe 

Categoriarum commentario quoniam illa quaestio non tangitur, David aut 

promisso non stetisse putandus est aut illud non conscripsisse. accedunt 

aliae discrepantiae. confer expositionem de nomine Peripateticorum, 

quae legitur p. 112,28 sq., cum iis quae David de eadem re exponit 

(Brand. p. 20°16 sq.), aut huius commentarii de capitibus in prooemiis 

tractandis verba (p. 127,35 sq.) maximeque quae leguntur p. 128,1 sq. 

νοϑεύονται γὰρ τὰ βιβλία πενταχῶς xth. cum Davidis de hac re expositionibus, 

quae leguntur in Crameri Anecd. Gr. IV p. 454,16 sq. ac potissimum cum 

verbis (p. 435,18) γίνεται δὲ νόϑον σύγγραμμα χατὰ τέσσαρας τρόπους χτλ.: 

iam concedes haece non ab eodem scriptore profecta esse. eundem autem 

auctorem et Eliae in Isagogen commentarium et bunc in Categorias 

librum conscripsisse cum universo librorum consensu ex sententiarum 

ordine ac ratione dicendi conspicuo docemur tum illo illustri loco 

(p. 116,27), qui ad verbum cum eo qui laudatur (p. 33,3) concinit’). 

neque difficile est coniectura informare, quomodo factum sit, ut Categori- 

arum commentarium falsum auctoris nomen acciperet. monendum enim 

est iam extremam in Isagogen commentarii partem inde a lemmate τὸ 

μὲν οὖν γένος (p. 99,6) cum Davide ad verbum congruere, sed, ut ex 

ratione interpretandi facile perspicitur, in Eliae libro suum locum habere. 

itaque hoe commentarium sive a Davide imperfectum relictum sive casu 

mutilatum est, dubitari non potest, quin ad Davidis commentarium sup- 

plendum ex Eliae libro quidam vir doctus pannum assuerit. sed haec 

extrema pars totum in Categorias commentarium secum traxit effecitque, 

ut Davidis commentarium, cuius Armeniaca versio aetatem tulisse atque 

in scholiis codicis Urb. 35 etiam graeca frusta ad nos pervenisse videntur, 

interiret et Eliae liber in eius locum succederet. ae postquam Davidis 

in Isagogen commentarium et Eliae in Categorias liber in codicibus 

coaluerunt, librarii titulum alterius libri ad titulum prioris accomoda- 

verunt et Davidis nomen inculeaverunt. quare cum Eliae in Categorias 

commentarium nobis non traditum sit nisi cum Davidis libro in unum 

1) Alter locus Isagoges commentarii (p. 83,2) affertur p. 249,25. 26. in his consensus 

non plenus esse videtur propter notam p. 249,27 additam χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ. sed hoe 

additamenium quid post ἐν τῷ αὐτῷ κατ᾽ ἀριϑμὸν ὑποχειμένῳ χἀν τῷ αὐτῷ μέρει sibi velit, 

non intellego neque dubitaverim illud resecare. 
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corpus congestum, non est quod mireris genuinum titulum omnino interi- 

isse elusque locum in omnibus codicibus titulum subditivum obtinuisse. 

Hoe quoque commentarium non exercitatione umbratili conscriptum 

sed ex Eliae scholis profectum esse multa sunt testimonia, ex quibus 

intelleges discipulum scholas excipientem alias magistri rationem dicendi 

diligenter servare alias persona mutata se ipsum dicentem inducere. 

exempli causa afferantur p. 121,21 ἥχομεν γὰρ ὑμᾶς te χαὶ ἡμᾶς ἐξετάσοντες, 

p- 247,17 ἐγὼ δὲ πρὸς τοῦτο εἴποιμι, 6 ἐξηγητὴς ὑμῶν, ὅτι χτλ., p. 122,12 

ἵνα οὖν μήτε μισόλογοι γενώμεϑα μήτε μισάνϑρωποι, δέον ἡμᾶς τοὺς ἀχροατὰς 

ἀχριβεῖς εἶναι, p. 199,24 ἐγὼ δέ, φησὶν ὃ ἡμέτερος διδάσχαλος, ἐπιγράφω ταῖς 

Kartyyoptats. 

Jam de fundamentis huic editioni substructis exponamus ac primum 

doceamus, quam infirmis columnis Eliae in Isagogen commentarii et 

eorum, quae de philosophia praemittuntur, memoria fulciatur. nam 

integer exhibetur hic liber uno codice, Corsuiano 387 (C), qui in prolego- C 

menis philosophiae codice Partstno 1977 (P) socio utitur, in ipso com- 

mentario Vinpoponens! phil. gr. 69 (V) in fine mutilate, in prooemio 

Isagoges omni auxilio caret. itaque p. 1—34 nituntur codicibus C et P, 

p- 90- 99 codice C, p. 40—100,27 codicibus C et V, p. 100,28—104,12 

denique ecodice C ab codicibus Davidis cum Elia congruentis adiuto. 

codices ©, P, V ex eodem archetypo fluxisse, et additamentorum et lacu- 

narum mendorumque communione demonstratur. nam omne fere genus 

vitiorum, quod in ecodicibus ad nostram aetatem servatis deprehenditur, 

iam in archetypo fuisse videtur, homoeoteleuta omissa, additamenta ex 

marginibus recepta, perversae litterarum ligaturae (ef. p. 4,20), compendia 

falso expressa (ef. p. 11,2). in additamentis non dubium est quin vox 

ἄγγελος, quae compluribus locis legitur, numeranda sit. uno certe loco 

illam libidine scholiastae inculeatam esse, ‘etiam nunc firmo quodam 

argumento demonstrari potest. nam p. 63,27 nunc legitur τὸ λογιχὸν εἰς 

ϑεόν, ἄγγελον χαὶ ἀἄνϑρωπον (διαιρεῖται). suspicio iam movetur legentibus 

nobis p. 68,18 τούτων οὕτως ἐχόντων ἑτέραν ἀπορίαν ἀποροῦσι" τὸ yap ἔωαψυχον 

ἱ ἰς ζῷον, ζῳόφυτον χαὶ φυτόν: ἐνταῦϑα δὲ οὐχὶ χατὰ τάξιν ἢ διαίρεσις oO -- ο feok »- Τὰ Φ (= [0] < @ 

προΐλϑεν, (ἐπειδὴ οὐ γέγονεν) εἰς δύο ἀντιδιῃρημένα, ἵνα ἄφυχτος ἢ, GAN ε 

τρία. nam si rationale in deum, angelum, hominem divisum esset, non 

solum in divisione animalis sed etiam rationalis offendere debuerunt, 

qui hane offensionem protulerunt. ad liquidum autem res perducitur 

Vverbis, quae p. 66,1 leguntur, τὸ λογικὸν διαιρεῖται εἰς ϑεὸν χαὶ ἄνϑρωπον. 

quae qui perpenderit, iam non dubitabit, quin vox ἄγγελος et p. 63,28 οἱ 

P 

δ 



ΟἿ» 

x PRAEFATIO 

reliquis locis, ubi nune exhibetur, libidinose inserta sit. atque etiam 

Eliam, cum has scholas habebat, fidei christianae non fuisse addictum, 

ex verbis (p. 66,4) χαὶ λέγομεν ὅτι οὐχ ἄτοπον τὸν ϑεὸν σῶμα εἶναι" τὰ γὰρ 

οὐράνια χατὰ ᾿Αριστοτέλην ϑεοὶ διὰ τὸ ϑέειν ἀεὶ χαὶ χινεῖσϑαι luculenter ap- 

paret. scholiastam autem christianum arsisse nefaria cupiditate futilia 

additamenta in marginibus appingendi, quae ab indoctis librariis locis 

alienis in verborum contextu poni solebant, colligitur ex interpolationibus 

xara τὰς “Ελλήνων φημὶ ψευδεῖς δόξας (p. 7,3) et χατὰ τοὺς ᾿ Ελλήνων φευδεῖς 

υὔϑους (Φ. 12,1). has igitur maculas iam codex archetypus accepit. 

numeri autem capitum in compluribus plagulis nune desiderati, quia ei 

qui nobis praesto sunt codices inter se non congruunt, post archetypum 

transcriptum intercidisse videntur. nam prolegomenis philosophiae et 

prooemio commentarii recte in capita divisis vitium incipit a principio inter- 

pretationum (p. 40,1), atque ea capita, quae ab XVI usque ad XXXII 

pertinent, notis carent, ab capite XXXIII notae modo apparent modo 

desunt. numeros qui interciderunt coniciendo supplevi. ac licet in 

dispertiendo, praesertim cum in verbis illa dividendi ansa, quae legitur 

p. 42,10 vel p. 79,6, raro inveniatur, interdum a vero aberraverim, sum- 

mam capitum XL recte se habere facile intelleges. 

Inter codices, qui aetatem tulerunt, C et vetustate et auctoritate 

longe praestat. quare hunc tanquam fundamentum editioni ita substruxi, 

ut ab eius memoria nisi iusta causa commotus non deseiseerem. ex 

eodem codice terminayi lemmata, quae in V a librariis aucta plenam 

Isagogen exhibent. tamen socordia eius qui codicem C exaravit factum 

est, ut plurimis locis ad recentiorum codicum memoriam, nonnullis maxi- 

meque lacunosis ad coniecturas confugiendum nobis esset. nam quanta 

incuria atque negeglentia ille librarius rem suam egerit, luculenter ap- 

paret ex ea commentari parte, quam errore ductus bis seripsit, p. 91,8 

napoyv—93,6 ἐχείνων 6 προ-, quae verba et f. 91'—92¥ et f. 95r—96¥ 

med. exarata sunt. hane duplicem codicis memoriam eum propter dis- 

crepantias opus esse videretur notis distingui, foliorum 91 et 92 lectiones 

littera C*, foliorum 95 et 96 littera C> signavi. has lectiones inter se 
conferre magni nostra interest; nam ex mendis in C2 et ΟΡ congruentibus 
conici potest, qualis fuerit indoles exemplaris, unde codex © fluxit, ex 
mendis discrepantibus colligitur, quae fuerit ratio librarii. iam in exem- 
plari homoeoteleuta omissa fuisse patet ex loco lacunoso p. 92.32; exitus 
verborum compendiose scripta fuisse ex compluribus mendis intellegitur; 
itacismi maculas non defuisse docemur p. 91,11. haee menda nefaria 
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quadam neglegentia codicis C librarii aucta atque amplificata sunt, velut 

homoeoteleuta omissa p. 92,3 C® 92,12 C*, compendia perverse expressa 

p. 91,12 C» 91,14 C>, litterae neglectae p. 91,10 C> 92,17 C, verba 

Omissa p. 91,22 C> 92,23 Co, addita p. 91,18 C+ 91,25 Ce 92,32 Ce, 

itacismi vitia admissa p. 91,14 C+ 92:53 C>. ac quod in his quattuor 

foliis mendorum ac depravationum deprehendimus, per totum librum 

erassari videmus. nam innumera sunt itacismi exempla, sescenties con- 

sonantes perverse aut duplicatae aut omissae, voculae additae aut 

neglectae, homoeoteleuta praeterita. atque etiam graviorem codex passus 

est defectum p. 43,7, ubi figuris methodicis genuina verba exturbata sunt. 

neque desunt additamenta, quae primitus in marginibus ex Davidis vel 

Ammonii libris scholiorum loco adseripta postea in contextum irrepsisse 

putanda sunt, velut p. 3,6 54,17 57,4 100,22. quae cum ita essent, cor- 

rector latum habebat campum, in quo artem coniciendi exerceret. οἱ 

late nune patent alterius manus correctiones. sed nos plus habemus, 

eur illius viri docti studium reprehendamus quam laudemus. nam cum 

alterius exemplaris subsidium adscivisse non videatur, eius correctiones 

non plus valent quam cuiuslibet coniecturae, sed specie veri induta 

facile nos in errorem deduecunt aut genuinis verbis rasura deletis me- 

moriam reddiderunt dubiam. exemplo sit verbum προαγαγεῖν (p. 93,2), 

quod priore manu compendiose exaratum ab altera horridam formam 

προαγάγαι accepit, vel τὸ παραβάλλων (p. 97,13), quod seribi debebat τὶς 

παραβάλλων, ab altera manu deformatum est correctione τὸ παραβάλλον. 

in tanta varietate mendorum et compendiorum nonnullas correctiones 

esse laude dignas, quis est qui miretur? sed libenter his careremus, si 

codicis memoria altera manu non esset obfucata. 

De recentioribus codicibus P et V non est, quod pluribus disputem. 

illi enim inquinati sunt omni genere macularum, quae in libris postrema 

aetate manu scriptis reperiri solent. codex Parisinus 1977 (P), quo ex- 

hibentur prolegomena philosophiae, ex exemplari bonae notae transcriptus 

esse videtur, sed incuria librarii cum multos passus est in homoeoteleutis 

defectus, tum p. 26,19—27,34 ampliorem iacturam accepit. neque divi- 

nando illum abstinuisse docent p. 24,13 πλατωνιχήν pro πλατιχήν, p. 28,29 

dy εἶναι μὲν pro ἄνιμεν, p. 32,23 λύσωμεν οὖν pro λήσομεν. correctoris manus 

vestigia non inveniuntur. 

Etiam maiorem culpam in se admisit codicis Vindobonensis 69 (Y) 

librarius, cuius socordia factum est, ut ampliores commentarii partes 

(p. 60,24—64,29: p. 75,5—76,23; p. 92,19—95,34; p. 100,28—104,12) inter- 
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ciderent, nisi forte ex exemplari mutilato codex derivatus est. scholia 

compluribus locis in verborum contextum recepta sunt, homoeoteleuta 

saepius praeterita, calami menda innumera admissa. alterius manus 

correctiones et pauecae sunt neque ex fonte videntur fluxisse. 

Impressa sunt prolegomena philosophiae et commentari prooemium 

(p. 1—39,33) in Crameri Anecdotis Parisinis IV p. 389—433, cuius edi- 

. tionis discrepantias littera ὁ signavi. ac cum Cramerus id spectaret, ut 

codicis © yerba integra nullo artis criticae praesidio adhibito in publicum 

ederet, libri condicio ab eo adiuta non est. in Brandisii scholtis 

p. 6°22—9»34 excerpta ex prolegomenis philosophiae, quae codex P 

subministravit, leguntur. quamobrem Brandisium paucis locis laudatum 

invenies. 

Eliae in Categorias commentarii editio nititur tribus codicibus, quos 

ex uno fluxisse arehetypo et lacunarum et interpolationum consensu do- 

cemur. ex ingenti lacunarum multitudine apparet archetypi librarium 

nefaria neglegentia in scribendo usum esse, qua factum est, ut capitum 

numeri, quibus librum divisum fuisse notis ταῦτα ἔχει ἢ παροῦσα ϑεωρία 

(p. 108,14), ἐν οἷς ἢ πρᾶξις (p. 119,12) aliis demonstratur, omnino evane- 

scerent. interpolationes originem ceperunt ex notis a quodam viro doeto 

in marginibus adscriptis et a librario ineptis saepe locis in verborum 

contextu positis. plerasque adnotationes vir doctus ex ingenio addidisse 

videtur, paueas (p. 235,14 250,19) ex Philoponi libro hausit. atque etiam 

reliquorum mendorum omne genus codex archetypus librarii nequitia 

passus est. quod facile perspicies, si lemmata aut locos aliunde sumptos 

(ef. p. 133,20) in examen vocayeris. has maculas abstergere nullius erat 

operae, quamquam in lemmatis emendandis, veritus ne ipsum seriptorem 

Aristotelis verba neglegentius apponentem corrigere viderer, maximam 

temperantiam adhibendam esse putavi. hance igitur memoriam misere 

depravatam codicum qui supersunt librarii diversas vias ingressi maioribus 

etiam sordibus adsperserunt. ex illis tres mihi digni videbantur, qui in 

adnotatione locum occuparent, Hami_ron1Anus 537 (H)"), Marcranus 599 (KX), 

Paristnus 1900 (P). quorum quis sit deterrimus, facile dispicitur, optimus 

minus apparet. nam codicem P memoriae deformitate reliquos ante- 

cedere quaevis pagina docet. tamen quod ille cognationem Marciani 

599 prae se fert, idoneus videbatur in dissensu ceterorum ad genuinam 

lectionem enucleandam. nam favente fortuna factum est, ut codicum H 

1) Hune eo qui in usum nostrum descripsit auctore in siglis (p. 106) falso numero 

382 instruxi. : 
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et K librarii, re male gesta ambo vituperandi, contrariam culpam in se 

admitterent. etenim Hamiltoniani librarius, homo indoctus artisque recte H 

scribendi imperitus, pravitate verborum formae memoriam inquinavit, 

Marciani librarius, vir doctus, sedulitate maculas abstergendi peccavit. Κα 

hae re perspecta non erat difficile cognitu, quam viam in dissensu codi- 

cum ingredi opporteret. nam in orthographicis et in lemmatis terminandis 

decebat Marcianum ducem sequi. sed ubicunque gravior dissensio inter 

hos codices erat, praesertim si in Marciano lectio inveniebatur commodior, 

cayendum esse videbatur, ne memoria corrigendo vitiata in errorem 

duceremur. his locis etiam codex P dignus erat, cuius lectionibus ali- 

quid momenti concederetur. 

Alterius manus correctiones tres codices experti sunt, atque ei qui 

correxerunt omnes codicum subsidia in usum verterunt. quae littera H’ Η 

signata sunt, et rara sunt et leviora menda tollunt. codicis P corrector P* 

maxime operam dedit, ut lacunas prioris manus culpa factas in margi- 

nibus suppleret. lectiones nota Κ΄ signatae, quas raro appositas esse K* 

dolemus, dignissimae erant, quas in examen vocaremus, quia dubium 

non est, quin ex codice iis qui supersunt libris meliore fluxerint. uno 

loco (p. 224,35) vestigium tertiae manus voculam in margine recte ad- 

dentis invenitur. 

Impressa sunt ex prolegomenis quaedam capita in Brandisii scholiis 

(p. 22*#1—3026), quorum discrepantias in hac editione nota ἢ signatas ἢ 

invenies. ex commentario Brandis pauca scholia elegit atque impri- 

menda curayit, quae p. 89734—93"4 sub nomine Davidis collocata passim 

inveniuntur. quamquam Brandis in prolegomenis codices haud bonae 

notae in usum vertit, tamen viri doctissimi opera haec editio nonnullis 

locis sublevata est. particulam denique, quae est de Aristotelis scriptis 

(p. 113,17—117,13), Fridericus Littig in dissertatione inaugurali, quae 

inscribitur Andronikos von Rhodos (Miinchen 1890) p. 53—57 divulgavit. 

Ser. Berolini 

a. d. V Id. Jun. MDCCCC Ap. Busse. 
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SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

I CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM 

COMMENTARIIT IN ISAGOGEN SCRIPTI. 

Coisnintamus 387 [H. Omont ΠῚ p. 195] membranaceus saeculo X 
vel XI exaratus ἢ, 2- 410 prolegomena philosophiae et prooemium, 
f. 42"—54" Isagogen, f. 54’—108" commentarium exhibet. prolegomena, 

prooemium, commentarium eadem manu qua Isagoge seripta sunt. altera 

manus priore non multo posterior fuit. post f. 90" πεφυχέναι (Ὁ. 88,25) 
codex perturbationem passus est. nam foliis 91 et 92 continentur παρὸν 

σῶζον (p. 91,8) — ἐχείνων 6 προ — (p. 93,6), f. 93" scriptura ineipit a verbis 
πλεῖν 6 Πορφύριος (p. 88,25) atque ita continuatur, ut ea, quae in foliis 
91 et 92 exarata sunt, iterum in foliis 95 et 96 appareant. causam per- 

turbationis indagantibus nobis librarius post verbum πεφυχέναι (p. 88,25) 
videtur ea quae leguntur p. 88,25—91,8 πλεῖν --- ὡς μήτε in seribendo, cum 

inciperet f. 91, casu praeteriisse, et post folium 92 errore perspecto non 

solum partem omissam revoeasse sed etiam verba f. 91 et 92 exarata 

iterum transcripsisse. ratio scribendi saeculi X vel XI virtutes et vitia 
prodit. nam ut litterae eleganter exaratae sunt, ita exitus verborum 

compendiis mutilati, voces perverse aut ligatae aut distractae, consonantes 
geminatae, vocales mutatae, i mutum raro adseriptum, plerumque omissum. 

figurae methodicae innumerae inter versus adiectae sunt, quarum quae 

genuinae essent, facile ex auctoris verbis praecedentibus ac ceterorum 
codicum testimoniis intellegebatur; reliquae scholiastis debere neque dignae 

esse videbantur, quae in adnotatione apponerentur. de codicis fide 
atque auctoritate vide p. Χ. contulit prolegomena a Cramero divulgata 
(p. 1—39) H. Diels, commentarium (p. 40—104) A. Elter, professor 
3onnensis, comiter descripsit. 

Laurentianus 72,5 [vide praefationem Porphyrii Isagoges p. XXIII] 

f. 2° exhibet titulum προλεγόμενα σὺν De® τῆς πορφυρίου εἰσαγωγῆς ἀπὸ 

φωνῆς ἡλιοῦ φιλοσόφου. at quae sequuntur prolegomena non Eliae sed 
Davidis sunt. f. 6" demum Dayidis prolegomenis peractis scholion ex 
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Eliae non prolegomenis, sed commentario excerptum invenitur, quod in- 

cipit Exedy μετὰ τὸ προτελεῖσϑαι xat tod τελεῖσϑαι χαιρός (p. 40,4), termi- 

natur (f. 6") xat τὸ εἶναι ἔχουσιν (p. 48,29). sequitur Porphyri Isagoge 
uberrimis scholiis illustrata. haee scholia in tria genera discedunt. 

antiqua saeculo XI exarata paene omnia ex Davidis commentario fluxe- 
runt paucis ex Eliae libro interiectis, posteriora paulo post saeculum XI 

addita praeter unum omnia Eliae debentur. postrema scholia saeculo 
XIV apposita nihili esse videntur. antiqua autem et posteriora, quae 
quidem ex Eliae commentario deprompta sint, in hac editione paranda 

magno nobis usui fuerunt. horum varietates infra pro codicis vetustate 
illibata subicientur. produnt memoriam codicis C. sed in antiquis 
scholiis quibusdam locis primaria verba situ evanida recentiore manu 

refecta sunt; quae qui correxit, codicem Vindobonensi consimilem in 

usum vertit. scholia deseripta sunt H. Vitellii opera et comitate. 
f. 6r El. p. 40,4 man. ant. Exedy μετὰ τὸ προτελεῖσϑαι || 6 ὑποδυσώμεϑα || 7 post 

διὸ, add. ἡμᾶς || 11 ἑνὸς om. || 18 διερχόμεϑα || 20 ἄγγελος || Po 41,2 Get || τοῦ om. || 5 ὅτου 
Gv || 18 ποιεῖσϑαι ox. coll. || 19 τοῦτο] οὗτοι || ἐσὶν] ὁτουοῦν || ἐπεὶ] ἐπὶ 

91 σαφηνίσει || οὗτος || 22 τεσσ.] τριῶν || 22. 23 ὡς --- προλαβοῦσι om. || p. 42,3 οἷον om. || 

γαλήνια || 7. 9 τὸν] τῶν || 9 λέγη || 11. 12 tit. et lemma om. || 13 xat λέγ. ὅτι om. || 

14 ante dvayx. et évdey. add. tod, sed locum manus recens refecit || 17. 18 καὶ τὸ διαλ. 

- διαλέγεσϑαι om. || 19. p. 43,4 καϑολ. --- ἀναγκαίου] διὰ τοῦτο καὶ προετάγη || p. 43,4 τινὰ 

δὲ || ἀντιπαράχεινται || 5 alt. καὶ om. || 6 ἑαυτὸ] ἑαυτοῦ m.? || 6.9 αὐτὴ -- ἔχομεν om. || 

9 ἐστι om. || 9. 10 τὰ δι᾿ ἄλλο αἱρετά || 10 ἢ om. || 11 τοῖς---ζῴοις om. || ἐπιδέχοιτο || 12 

ἐν y. br08. coll. || δυν.---ὑποδ. om. || 13 ὡς εἴρηται add. m.? || 13. 15 οὐχ---ὄντος] ἀναγκαίου 

εἶπεν || 15 ἐπειδὴ ἡ] ἡ yap || 16. 17 ἀγαϑὸν --- ἑαυτὰς] ὡς μὴ δι᾿ ἑαυτοῦ αἱρετή || 17. 19 ἡ 

γνῶσις-- τὰ πράγμ..] ὡς μὴ παραίτησιν δεχομένη || 21. 23 τοῦτο---χυμοῦ om. || 23 ὥσπερ χαὶ] 

ὡς ἡ || 24. 25 αὕτη-- ἐνεργείαις om. || 25 τοίνυν om. || 26 ἐντ. ἐχρήσ. coll. || ὁ Πορῷ. om. || 

27. 30 πᾶσα-- φύγωμεν om. || 31 post πραγμάτων pergitur abtiza περὶ τῶν 

ι.-.-. 

27 ἐστιν om. | 
γενῶν τε χαὶ εἰδῶν. τὰ ὄντα πάντα ἢ OYE 

2 i 

στῶτά εἰσιν ἢ ἐν Ψιλαῖς ἐπινοίαις θεωρεῖται. χαὶ 

ὑφεστῶτα μέν εἰσιν, ὅσα (p. 47,1) || pe 4191 εἰσί || 2. 3 ἐξ ἡμῶν om. || 3 λεγ.] ϑεωρούμενα εἰσίν || 

Ὁ οἶδεν om. || 7.9 ἐκ τῶν- ἱπποχένταυρον om. || 9 καϑὸ || 10 ἢ ἐν φιλαῖς ἐπιν. ϑεωρ. ἢ 

ὑφεστώτων ὄντων || φησίν om. || 11. 12 εὐλόγους -διαφωνία om. || 12 ἔλεγον γὰρ τῶν παλαιῶν 

οἱ μὲν || 18. 14 zat οἱ τοιοῦτοι om. || 14. 23 ᾿Αντισῦ. --- ἀλλήλους] ᾿Αντισὃ. δὲ οὐχ οὕτως 

ἔλεγεν. || 24 δειχϑέντος δὲ τούτου || 24. 26 οὐ--ἐξεδέχ.] ἄλλη ζήτησις || 27 τὰ χαϑόλου-- 

εἴδη om. || post σώματα add. ἐστιν || 28. p. 48,11 εὐλόγους, xatahas om. || p. 48,11 ἔτι 

δειχϑέντος οὖν ὅτι ἀσώματα || 12 οὐδέποτε γὰρ || χρόνον] καιρὸν || 14. 16 οὐχ --ἐξεδέχ.] ἄλλη 
29 ἔχουσι] expl. πάλιν ζήτησις || 18. 25 οἷον--παραδείγματος om. || 28 εἰσι om. | 

f. 7 El. p. 52,30 man. ant. ὁ Πλάτων ε΄ γένη λέγει (τοῦ ὄντος), οὐσίαν, ταὐτόν, ἕτερον; 

κίνησιν, στάσιν. πάντα γὰρ τὰ ὄντα, ἢ (p. 53,1) || Pp. 43,5 στάσις] expl. 

f. 1. El. p. 53,18 man. ant. [Πὸ ἔοιχε σημαίνει γ΄ " πρέπει, ὁμοιοῖ, φαίνεται, ᾧ νῦν ἀεγρῆται: 

f. ἦν El. p. ὅϑ,1 man. post. Τριττὴ tod γένους ἡ διαφορὰ καὶ ἕν μὲν αὐτοῦ σημαινό- 

μενον || 2. ὃ μετὰ- χαλοῦσιν om. || 3 alt. of om. || 4. 12 ἐνταῦϑα---λέγονται om. || 19 post 

pr. ἔμψυχος add. ὡς πατήρ, ὃ καὶ ἔμψυχον προσεχὲς καλεῖται, πόρρω δὲ ἔμψυχον ὁ πάππος || 

27 σημ. τοῦ γένους om. || post ἄψυχος add. ὡς πατρίς || καὶ ἔμψυχος --- μητρίς (26) om. 

εἶδος ΠΗ͂ 

f. 7’ El. p. 55,2 man. est Πρὶν εἰπεῖν || τὰ δύο τὰ || 3 δευτ. μὴ ὄντος om. || 4 λέγ.] 

φανερὸν le ἑχάτ. αὐτῶν om. || 5 yap om. || 10. 11 καὶ τὰ δεύτ. --- φαίνεται] καὶ πρῶτα τὰ 

δεύτ. τῇ φ. || 11 6 om. || 17. 18 βουλ. --- οὐχοῦν om. || 18 αὐτῶ om. || 19 ἐ ἐπειδὴ αὕτη 

om. || χωρ. τοίχ. μέν. coll. || δέον || 19. 20 τοὺς cuvéy. om. || 20 ἐπεὶ---δύν.1 ar οὐ δύν. 
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στῆναι || 21.22 καὶ ἐπειδὴ --- γῆς] οἱ μὴ ὀρυσσομένης γῆς γενέσϑαι οὐ δύνανται || 23 ὀρύξεως] 

expl. 

f. 8r El. p. 58,9 man. post. Πῶς ὑπογραφὴ τοῦτο ἐστίν; ὅτι ἐκ τῶν χατὰ || 12. 13 

τοσοῦτον--ὁρισμῶ om. || 13 post pr. τὸ add. yap || 15 αὐτοῦ (alt. 1.) || 16 emercod.] ἐπου- 

σιωδῶν || 17. 1ϑχαὶ ἐπεισ. αὐτῶ ἐστι om. || 18 καὶ ὑπογρ. || 19 μὴ om. || ὁρισμός] expl. 

f. 9 El. p. 60,29 man. post. Περὶ εἴδους. διὰ τί ἀνωτέρω τὴν || λέγ.] φαμὲν || pe 6191 

ἤγουν προόδου om. || 2.3 ὡς---μεριχ. om. || 3 ἡ Stay. τοῦ ci. om. || 4. ὅ τὸ δὲ --διαφορᾶς 

om. || 6 ὑποστάσεως xal om. || 8 γινώσχεται] expl. 

f. 9v ΕἸ. p. 64,1 man. ant. (πῶς) ἡ οὐσία διαιρεῖται εἰς || 2 τί οὖσα om. || 3 A€y.] φασιν || 
" a a . -» . Le J a7 3 . | Fy ¢ , 

4. ὃ δίχην --- δώροις om. || 6 διακονήση || 6.7 δίχην --- ἐπιδέχονται om. || 1 ἁρμόζει om. || 
᾿ le | > , 5 y De 5}. ‘ 

8 τῇ οὐσία μόνον || ἁρμόζει γένεσιν || 8. 9 οἷον---τις om. || 9 τί yap ὃν || 10. 11 καὶ λέγομεν 
“ a . 7 | ‘ ” ὃ x " “ 
ὅτι --- ὅτι om. || 12 εἰς τὸ ὅλον om. || 13 alt. εἰς om. || post ἔμψ. add. τὸ γὰρ ἔμψυχον 

ἐχ Ψυχῆς καὶ σώματος σύγχειται || 15 pr. διηρέϑη om. || 18 ἄτοπον] expl. 

f. 10. ΕἸ. p. 66,21 man. ant. Καλῶς || post προσεχ. add. εἶδος || 22 τὰ γενιχώτατα || 

προσεχῆ expl. 

f. 12v El. p. 77,21 man. post. Κοινῶς διαφορὰ || 22 διὰ τοιαύτ. αἰτίαν om. || 23. 24 ei— 

χρόνον om. || 25. 26 χατὰ--χρόνω om. || 26 οὐδὲ || 27 γ γίνεται] expl. 

f.19¥ El. p. 101,31 man. post. Ὅτι ἡ χαϑόλου διαφορὰ || 31. 32 πρὸς---γένεσιν om. || 

34. 35 6 γὰρ-- ἀποχληρ. om. || 35 καὶ διὰ τί ὡς || 36 διὰ τί μὴ || ἐμίγη--ἀναίτιον (p. 102,2) 

om. || p. 109,2 τούτου et καὶ om. || 3 μίγν.--- διαφορᾶ om. || 5 εἴδει om. || ἔχεις] ἔστι || 

6 ἡμιόνω] expl. 

f. 21 El. p. 104,5 man. post. διάφορα || 7 post συμβ. add. πλείοσι || μόνον || 8 δεύ- 
τερον δὲ || 8. 9 χαὶ ἀντιχατ. χαὶ om. || 9 pr. ἐστιν om. || 11 ἧττον] expl. 

Monacensis 399 [Hardt 1V p. 233] chartaceus saeculo XVI seriptus 
eam huius libri formam servavit, quam in illa quam supra [p. V] dixi 
disputatiuncula p. Ssq. fontibus detectis adumbravi additoque specimine 
p. 20 sq. illustravi. quamobrem excerpta hoe loco apponere super- 
sedi, praesertim cum hoe commentarium haud dubie propius absit a 
Davidis libro, cuius editionem si paraverimus, oceasio erit pluribus de 
illo exponendi. 

Parisinus 1977 [H. Omont II p. 173] chartaceus saeculo XV seriptus 
f. 1—20' prolegomena philosophiae, quae in hac editione p. 1—35 legun- 
tur, exhibet’). sequitur ἀλχινόου λόγος διδασχαλιχὸς τῶν πλάτωνος δογμάτων. 
de fide codicis, quem H. Diels contulit, p. XI exposui. 

Marcianus 201 [vide praefationem Ammonii in Porph. Isag. comm. 
p- XXXI] Eliae auctoris illustria testimonia nobis suppeditavit atque 
scholiis in marginibus ex Elia adscriptis huius libri memoriam mendosam 
nonnullis locis sublevavit, quamquam et librarii socordia homoeoteleutis 

praeteritis aliisque mendis admissis scholia maculis adspersit et scholi- 
astae libido expositionibus contractis, ordine turbato, corrupta memoria 
illa deformavit. tamen pro codicis vetustate omnes varietates eorum, 

quae H. Vitelli in usum nostrum descripsit, apponendas esse iudicavi. 
f. 1τ El. p. 42,13 To ὃν προέταξε τοῦ ἀναγχαίου ὡς καϑολιχώτερον. τὸ yap ὃν φέρεται 

καὶ κατὰ ἀναγχαῖον χαὶ χατὰ ἐνδεχόμενον. ἀναγχαῖα δὲ λέγεται τὰ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντα, ὡς 

τὸ πῦρ ϑερμαίνειν, ἐνδεχόμενα (16) || 16 οἷον] ὡς || 17 δύν.--- περιπ. om. |] καὶ] ὡς || 18 μὴ. 

') Titulo προλεγόμενα σὺν ϑεῶ τῆς φιλοσοφίας πορφυρίου Ἢ. Omont seductus est, ut 
haec Porphyrii prolegomena in philosophiam diceret. 
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περιπατεῖν μηδὲ διαλέγ. || Pp. 43,2 pr. καὶ om. || 5 pr. καὶ om. || 6 αὐτὴ -- ἔχομεν (9) om. || 

10 ἢ om. || 11 δέχοιτο || 13 ὡς εἴρ. om. [[|ἀλλήλοις om. || 14 post pr. ὄντος add. ἣ χρη- 

ciuov || καὶ-- ὄντος om. || 15 ὄντος---πράγματα (19) om. || 20 φευχτὸν || αἱρετὸν || 21 τοῦτο--- 

χυμοῦ (23) om. || 23 καὶ by.) ἣ dy. || 25 tatc—évepyetats om. || τοίνυν om. 26 ἐνταῦϑα ὁ 

9 τινὲς Πορφ. om. || 27 πᾶσα-- φύγωμεν (30) om. || p. 44,4 λέγει--- σκοπὸν om. |) ὃ εἶτα] χαὶ | 

- τρόπον (16) om. || 18 φασί τινες om. || λέγ.] φαμὲν || 19 ὡς pepat. om. || 22 μὲν om. || 

avayx. εἶπεν coll. || τῶν ε΄ φωνῶν || 29 a ere || πρὸς -- ὅτι om. || 25 τούτου || χατ.] expl. 

f.1° El. p. 45,21 To στοχαζόμενος || 23 εἰσαγ.] expl. 

f. Iv El. p. 56,12 Ti διαφέρει ὅρος ὑπογραφῆς; ὃ Gprayds éx || 16. 17 λευχογρ.] expl. 

f. 2 El. p. 60,24 Οὔπω || ἐστι om. || 26 ζητείτ 

| τς || 4 μόνον || 6 post εἶδος add. τῆς διαφορᾶς 

wody τινες διὰ || 29 φησὶν || p. 61,2 

8 post γινώσχ. pergitur eee ὅτι 

γ΄ ὑπογραφὰς λέγει τοῦ εἴδους: α΄ τὸ ἀναγόμενον ὑπὸ τὸ ἀποδοϑὲν γένος, β΄ εἶδος τοῦτ᾽ ἐστὶν 

οὗ (25) || 26. 27 ἐν--χατηγ. om. || 28 μόνον || χαὶ ὦ] ὡς || 80 tw] τὸ || 33 ἡ δὲ λέγ. || 

34 δὲ om. || 34. 35 πᾶν -- γένος om. || 35 post εἰδιχ. pergitur ἐπιλαμβάνονταί τινες τοῦ L 

φιλοσόφου ὡς τῇ διαλλήλω δείξει χρησαμένου. χαὶ λέγομεν (p. 62,12) || p. 62,13 τὰ περὶ--- 

λόγοι om. || δέωνται || 14 post ὑπόστ. add. περὶ ὧν ὁ λόγοι || 15 τὴν δι. δεῖξιν] ταύτην || 

16 ἔστι αὐτὰ coll. || τῆς ὃ. δείξ.] ταύτης, οὐ φευχτέον || 17 alt. τὴν ox.] αὐτὴν || 19 ἀλλ -- 

διαδέχ. (20) om. || 20 yap om. || 21 καὶ εἰς---λόγου om. || 22 διὰ δείξει] περὶ τῆς διαλλήλου 

δείξεως || ζητοῦμεν om. || 23 ἐχρήσατο χαὶ ἐν ταύτῃ τῇ ὑπογραφῇ. || 26 ἄτομα] expl. 

f. 2v El. p. 63,6 Παραδείγματα φωστῆρες || 7 καὶ τοῦτο---νῆσος (9) om. || 13 φημὶ om. || 

14. 15 dx τῶν ---χατηγορίαι om. || 16 ay om. || 16.17 δι᾿ αὐτῆς---ἔχων om. || 18 ϑεῶν te] expl. 

f.2v El. p. 63,19 ἔστι δὲ καὶ δι᾿ ἑτέρου παραδείγματος τοῦτο σαφέστερον δεῖξαι. ὗὑπο- 

| 27 pr. καὶ om. || 28 χαὶ om. || post 24 τοῦ δὲ] xat tod || 25 διαιρεῖται om. 

ἄνϑρ. add. τὸ ἄλογον eis ἵππον βοῦν χύνα || 31 μετ᾽ αὐτὸ] ὑπ᾽ αὐτοῦ || ante ὑποβεβ. add. 

εἰσὶν εἴδη || 34 tod om. || ὑπάλληλα] expl. 

f. 2v El. p. 67,9 Κέχρηται δὲ zai τῶ δευτέρω ee ποτ τῷ ἀπὸ τῶν γενεαλογιῶν || 

10 χέχρ.] μόνη ἀρκεῖται || 10. 11 ὅτι---γενεαλογίαις om. || 20 ἔστιν ἐν] ὅτι || 23 σημαιν.] expl. 

f. ὃν El. p. 78,27 Διὰ τοῦ εἰπεῖν || 29 ἡμῖν || 30 μόνον] expl. 

f. ὃν El. p. 74,2 Kat ἐνταῦϑα || 20 τὸ ἄτομον --τὸ ἄτομον (24) om. || p. 75,9. 10 διὰ-- 

ἐξητάσαμεν om. || 10 οὖν om. || 11 μέχρι---λόγων om. || λογικὰ] περὶ τοῦ εἴδους || 12 μὲν 

om. I 13. 14 καὶ δύο-- ἀτόμων om. || 14 Bad. 60. coll. || 16 ἡ μὲν καϑ. ἔοιχεν coll. » 22 τὸ 

μὲν τὸ xp. om. || 23 zai om. || 28 yap om. || 31 τοῦτο δεύτερον om. || 32 τεῦ ae v || 

p. 76,1 primum zat om. || 4 τὸ αὐτό ποτε coll. || 7 καὶ ἄλλω --ὁπάρξαι] vat || 8 τὸ] τῷ || 

11 τοῦτο τρίτον om. || 16 tadta—ewpia om. || 20 φασίν om. || 23 γενιχώτατον) oe 

f. 4: El. p. 76,28 ἄλλως. Μετὰ || post κατηγ. add. τό te εἶδος καὶ τὸ γένος || ἔλθωμεν 

χαὶ om. || ἐν τῶ om. || p. 7791 ὁποῖον || τοῦτ᾽ --εἴδος om. || 1. 2 ἦλϑεν || 2 καὶ ἐπὶ om. || 7— 

ἄλλως] ἤγουν || ὃ φημὶ om. || τὸ γένος καὶ τὸ εἶδος || ἔλϑωμεν καὶ om. || 4. 5 μέσ ση--συμπλ.] 

αὕτη γὰρ τὸ μὲν γένος διαιρεῖ τὸ δὲ εἶδος συμπληροῖ || 8 τῆς ante μέσης coll. || ἀλλ᾽ ---σημαιν. 

12) om. 

οὐσία || τὸ δὲ συμβ. om. || 14. 15 ἢ ay. ἢ yop.) χωριστὸν χαὶ ἀχώριστον | 
| 18 τριχῶς δὲ ἡ διαφορά. διά τί; ἐπειδὴ πάντα || 14 ἢ οὐσία] τριττά᾽ ἢ γὰρ 

11 διαφέροντα 

| λέγ. διαφέρ. om. || 18. 19 διαφέρ. om. || 19 ἐφ᾽ ---αἰτίαν (22)] διὰ τί δὲ τούτων ἔτυχον 

τῶν ὀνομάτων, τοῦ χοινῶς λέγω καὶ τῶν λοιπῶν; || 24 διαφ. om. || 25 τῶ αὐτῶ ὑπ. coll. || 

| 28 καλῶς --- ἐνεργ. om. || 25. 26 χατὰ-- χρόνω om. || 27 γενήσεται || οὔτε --- γρυπὸς om. 

γὰρ] δὲ || 28. 29 τὰ dveez. om. || 29 χαϑά --- χρῶμα (32) om. || 32 διαφορὰ om. || 34 ἢ] 

οὐδὲ || p. 78,1 τοιαύτη om. || ἢ ἀλλοπ.---ἀλλοῖα (3) evan. || 3 7 om. || 4 xara συμβεβηκὸς || 

5 διὸ---πάροιϑεν (7) om. || 13 ante καὶ add. τὸ || λέγεται -- δευτέρα αἰτία (15) om. || 15 pr. 

ἢ om. || 22 καὶ αἱ-- οὕτως om. || 24 ἀόριστος || παραμετρ. || 25 yap om. || 27 ἐνσκιρ.-- 

Εὐρύχλεια (28) om. || 29 post ἐστιν add. ἡ διαιροῦσα τὸ γένος || διαιρετ, — συστ. δὲ om. || 

30 ὁρισμούς} expl. 

f. ὄν El. p. 88,13 Ἀποροῦσί τινες πῶς τὸ πεφυχέναι πλεῖν ἴδιον ἀνϑρώπου᾽ εἰ μὲν τὸ 

| 17 post ναυτ. add. τὸ τοὺς (14) || 15. 16 εἰ δὲ ---πεφυχ.] οὐ τοῦτό φησιν, ἀλλὰ TO πεφυχ. 

Comment. Arist. XVIII 1. Eliae in Porph. Isag. et Arist. Cat. 
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olanas ἐγχειρίζεσναι || τρίτον — πλεῖν] τοῦτο, φησίν || 18 τινοσοῦν] οὖν || 20 δεχτ. om. || Dit 
ΝΥ ὦ ἘΣ » ior ir i OG re ποὺ αὐτῆς πρὸς ὅ | λύσις || 23 post ἀνϑρ. add. ἐστὶν || 25 tod om. || 29. 50 πρὸ αὐτῆς] πρώτης || 

31 διαφέρ.] expl. 
᾿ nm? ' ” > ! . me Ὶ - { Α 

f. Gr El. p. 90,7 ᾿Ιστέον ὅτι διαφέρει τὸ πρῶτον (8) || 8 τοῦτο || 11 μόνον || 13 ὡς] 

ὃ || 13. 14 ὃ---ἴδιον om. || 14 τὸ] καὶ || 20 ἐστὶ om. || 23 οὔτε || λέγεται || 26 6 om. {| 27 

f. G' El. p. 91,10 ᾿Αντιπέπονθεν tod συμβ. || 14 ποιεῖ || 17 δὲ om. || 19 λέγε || 20 
πὰς > 3 ΠΣ Deeee να ee 2 . poeple ed “s ' - | 9] 9») £ dn Ξ - 
tTHY—elp.] συμβεβηχός ἐστιν ὁ γίνεται χαὶ ἀπογίνεται || τοιαυτὴν OM. || 1. 22 ὑπάρχειν τῷ 

αὐτῶ καὶ om. || 26. 21 ὑπάρχει] expl. 

f. Gr El. p. 98,11 ᾿Βπειδὴ || 12. 13 τῷῴῷδε---τρίτῳ] χαὶ τῷ 7 λέγει τὰς διαφορὰς αὐτῶν 

χαὶ τὰς χοινωνίας || 14 πασῶν om. || 15 λέγει δὲ χοιν. || xal ἔδει --- διαφοράς (23) om. || 

23 τὰ γὰρ] ἐπειδὴ τὰ || 24 ἑαυτοῖς om. || 25 primum οὔτε om. || 26 τῷ] τὸ || χαὶ οὐκέτι--- 

ἀπειροδύν. (27) om. || 31. 28 χαϑὸ-- πάντων] ἐπεὶ ὃ 
, 

(30) om. || 30. 31 χαὶ --- κοινωνίαν] λέγει δὲ || 32 ἡμεῖς ἜΡΟΝ ὁ δὲ ᾿Ηλίας ὁ φιλόσοφος 

προστίϑησιν || αὐτῶν om. || p. 9491 δὲ om. || ὃ αὐτῶν om. || ὃ. 4 ἔλθωμεν --- διαφοραί] αἱ 

9 χατηγορεῖται om. || 9. 10 οὐ -- εἶναι om. || 12 ὡς εἴρ. 

& πάντων pia || 28 zat tadta— χοινωνίας 

ip. 

%§ διαφοραὶ διχῶς λαμβάνονται || 

om. || 14 εἶδος δὲ coll. || οἷον ἄνϑρ. om. || 15 ὡς om. || 16 αὐτό || 19 pr. zat om. || 

ἀλλὰ---τοῦ] ἐχ δὲ tod || 25 ἄδ.] δεχτιχὸς || 26 χαὶ σὺ καὶ || 27. 28 ὧν — διάφοροι om. || 

29 χατηγοροῦνται || 30 ἐστιν] expl. 

f. ὅν El. p. 95,19 ᾿Ιστέον ὅτι ἐπὶ τῆς χοινωνίας χαὶ διαφορᾶς γ΄ λέγει χοινὰ χαὶ ς΄ ἴδια. 

πρῶτον (20) || 22 μόνα || 27 τὸ] τῶ || 29 χέχρηται [] 35 alt. τοῦ] τοῦτο || 84 φωνὴ || p. 96,1 

κατηγορεῖται || 1. 2 ἐν -- δεύτ. om. || 2 πρότερον || 4 αὐτῶν om. || 9 διὸ---χατηγ. αὐτῶν (15) 

om. || 18 pr. τὸ om. J 18. 19 ἄλλο || 19 ἔοιχεν om. || post ταῦτα add. μὲν || 20 ἡμεῖς--- 

προσεῦ.} ὁ δὲ φιλόσοφος ᾿Ηλίας φησὶ || alt. τρία] πέντε || 23 τῶν δύο om. || 26 τρία om. || 

28 dycioxp —dybp. om. || te om. || 29 post εἶδος add. ws τὸ γενιχώτατον || 30 pr. ἐστιν 

om. || 31 ἡ δὲ---γενέσϑαι om. || p. 97,2 tod om. 

f. ér El. p. 95,5 (ἐπειδὴ) ἐν πάσαις || 6 ταῖς nite || εἴπομεν || 7 δὲ om. 

om. || 11 συνεισφέρεται xat οὐ om. || 12 εἴ τι] ἔστι || 18 ἄνϑρ.] expl. 

f. 7° El. p. 97,9 Παραβαλὼν |) τὰ om. || 11 alt. πρῶτον om. || λέγων om. || παραβαλεῖν || 
15 τις om. || παραβάλλον || 14 Get] δὲ || παραβάλλειν om. || 16 μὲν om. || 19 ἔτι om. || 21 αὐτὰ] 

| 4 ἔστι] expl. 

8 

αὐτῶν || 22 μεταδιδοῦν || 24 dct] τὸ || 26 φύσει tod etd. coll. || 27 γένους δὲ μὴ ὄντος || 

28 τὸ ζῶον om. || 30 ζῶον .--αἰσϑ.] οὐσία λέγ. ἔμψυχος καὶ ζῶον || p. 98,1 ἀντιπλεον.] πλεον. || 

2 οἷον face ΠΝ om. || pr. χαὶ om. || ὃ τέσσχρα om. || 9. 10 εἴ τι (utrobique) || 10 ἀνφό- 

tepa om. || 11 pr. χαὶ om. || 14 καὶ οὐσία --αἰσϑ.] καὶ ζῶον ἐστί. χαὶ Σωχράτης || 16 φύσ. 

mp. coll. || δεύτ. δὲ || 23 ἐν αὐτῶ || 82 ὡς---μεμαϑήχαμεν om. || ἐπὶ] περὶ || 33. 34 χύκνον 
λέγομεν καίτοι λευχόν, xaitor || po 994 περιπατεῖ] expl. 

f. iv ΕἸ. po 99,19 Μέϑοδος δι᾿ ἧς δυνησόμεϑα ὅσων δήποτε || 20. 21 ἔστι---αὕτη om. || 

I 24 τῶν om. || 25 φημὶ] τοῦτ᾽ ἔστι || 26 donep—déxa om. 

λάβης om. || 29 εὑρήσεις om. || οὔσας] τοσαῦται || αἱ σχέσεις || "ἀπορ. δὲ ὅτι om. || τί δὲ || 
oO zat λέγ. om. || ἐπειδὴ om. al 31 διὰ ---ὅτι (100,1) om. || pe 100,1 τί δὲ || 2 καὶ λέγ. ὅτι 
om. || εὐλ. χαὶ τοῦτο || 3.4 τὰς λοιπὰς || 5 παραβάλλω || 8 καὶ -- τούτου om. || 12 at et 
οἱ om. || 15 ἀλλ’ ἄλλου (δὲ ae || 22 ταῦτα --ϑεωρία om. || 25 xpayy.] expl. 

ἔν δ. El. p. 101,29 Eidos εἴδει od μίγνυται πρὸς ἄλλου εἴδους γένεσιν: πῶς οὖν ἵππος (30) || 
30 καὶ om. || 84 τῷ om. || p.102,2 zai om. || 3 μίγνυται --- διαφορᾶ om. || 5 ante μίγν. 
add. χἂν || 11 alt. τὸ] τῷ || 12 utrumque τῶ] τὸ || 13 det] expl. 

f. 9 El. p. 103,4. Παραβαλὼν || 5 χαὶ om. || 6 post ἴδιον add. zat || 7. 8 τὸ 6&— 
συμβ. om. || 9. 10 et τι || 10 μετέχ.---καὶ ἐπίσης (12) om. || 17 γελαστιχὸν || 17. 18 zaliep—— 
εἶναι om. || 20. 21 ταῦτα --ἰδίου om. || 22 ovyxp.] λέγει συγχρίνων || 24 διεστηχότων TOD 
παντὸς || 32 te om. || p. 104,7 μόνον || 8. 9 ἀντιστρ.-- ἀντικατ. χαὶ om. || 9 ἐστὶν om. || 12 
πᾶσα] παροῦσα || Πορφ.] expl. 

ΥἸΝΡΟΒΟΧΈΝΒΙΒ phil. gr. 69 [Nessel p. 41] chartaceus saeculo XVI 
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ab homine rudi exaratus prolegomenis philosophiae et prooemio caret 

ac f. 1᾽.- 10. commentarium exhibet in fine mutilum, nam lemmate, quod 

p. 100,27 legitur, usque ad verba περιέχει γὰρ τὸ λογιχὸν ἄνϑρωπον (Porph. 
Isag. p. 20,1) continuato librarius media in pagina substitit ac commen- 
tarii quod restat (p. 100,28—104,12) transcribere supersedit.  titulus in 

principio libri deest; qui ante lemma, quod p. 42,11 legitur, f. 2" exaratus 

est ᾿Αμόνιος (2) εἰς πέντε φωνὰς tod []ορφυρίου, et ex parte evanuit et omni 

auctoritate caret. de fide codicis videas p. XI. contulit H. Diels. 

Cramer! editio in Anecdotis Parisinis IV p. 899—4335 Oxoniae 1841 
in lucem prodiit, ornata titulo Appendia ad exempla philosophica e cod. 

Coisl. 387. 

Il CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM 

COMMENTARII IN CATEGORIAS SCRIPTI. 

Ursinas 35 [vide praef. Porph. Isag. p. X] et Isagogen et Cate- 

gorias uberrimis scholiis ornatas exhibet. atque scholia in Isagogen 

ἔ ὃν. 18", scholia in Categorias f. 21’ -- 4: continentur variisque manibus 

seripta sunt. antiqua scholia saeculo X vel XI exarata, quibus f. 2” —29" 

occupantur, spectant ad Isagogen et Categoriarum partem priorem 

(p. 121—4°19), posteriora scholia saeculo fere XIII appicta f. 29°—44* 
exhibentur atque eam Categoriarum partem illustrant, quae p. 4" 20—11*38 
legitur. his interiecta sunt postrema scholia, saeculo XV seripta, quae 

ad eadem Aristotelis verba interpretanda pertinent. haec tria genera 
nune a nobis in examen vocabuntur, nam quae inde a f. 44” leguntur, 

ipsa quoque diversis manibus exarata, brevia atque ieiuna interpretationum 

frustula, non digna videbantur, quae describerentur. ex illis igitur 

postrema scholia ex Philoponi in Categorias commentario derivata sunt. 
ea quae saeculo XIII adiecta sunt ex Eliae libro fluxerunt. atque ex 

speciminibus, quae A. Mau comparavit, colligitur hunc scholiastam satis 
libidinose rem egisse. nam scholia ordine saepe turbato apposita, 

omissis partibus artius contracta, coniecturis inculeatis deformata sunt. 
tamen ex scholiastae labore ad nostram editionem quibusdam locis 
fructum redundasse facile intelleges. antiqua denique scholia ex com- 
pluribus commentariis congesta sunt. ea quae ad Isagogen illustrandam 

pertinent, maximam partem ex Davidis interpretationibus fluxerunt. 
quaedam expositiones, quamquam eadem fere argumenta exhibent quae 

apud Davidem inveniuntur, tamen ab illius memoria abhorrent atque 
€x commentario nune deperdito originem cepisse videntur. Eliae libri 

Be 
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vestigium non extat nisi in ea parte, quae apud Davidem et Eliam 

eadem forma utitur (El. p. 99,6 sq.). scholia ad Categorias appicta im- 
cipiunt a verbis ὅτι ἕξ χεφάλαια προληπτέον παντὸς ᾿Αριστοτελιχοῦ βιβλίου. 
haee ex nullo eorum quae supersunt commentariorum derivata sunt, sed 
proxime accedunt ad Eliae artem interpretandi, cuius cognatio maxime 
dispicitur ex illo errore, qui est in verbis (f. 21”) τινὲς ὠήϑησαν tod παρ- 

ὄντος συγγράμματος τῶν Κατηγοριῶν τριττὸν τὸν σχοπὸν εἶναι, χαχῶς εἰδότες 
(εἰληφότες Ὁ), ὥσπερ ᾿Αλέξανδρος χαὶ Εὐστάϑιος περὶ φωνῶν φασι τὸν σχοπὸν 
μόνον (ef. El. p. 129,10). tamen inveniuntur expositiones, quae apud 
Eliam frustra quaeruntur, sed in Olympiodori aliorumque libris leguntur. 
inter has et Eliae interpretationes eadem ratio intereedere videtur, 
quam inter Eliae et Davidis in Isagogen commentaria esse videmus. 

ac cum scholia ad Isagogen apposita, ut supra diximus, maximam 
partem ex Davide fluxerint, non vereor ne quis me audaciae arguat, 

si haee frustula Davidis commentarii deperditi esse coniciam. quaesti- 
onem ad liquidum perducere homo litterarum Armeniacarum peritus 

nulla opera poterit, quoniam Davidis commentarii versio Armeniaca 
aetatem tulit atque Venetiis 1835 in lucem prodiit (ef. praef. Porph. 

Isag. p. XLIII). nune satis habeo duos locos proferre ad opinionem 
nostram fulciendam idoneos. 

ἘΠῚ Ὁ ΙΧ ie Dav. in Isag. (Cram. p. 434) 
΄ aN ~ ΄ τω Ν 

ν χεφάλαια ὃξ ταῦτα λέγονται, διότι τὸ Me ταῦτα Of xal χεφάλαια λέγεται ὡς 

βραχεῖ τὴν διάνοιαν τῶν βιβλίων περι- χῦρος παντὸς τοῦ λόγου ἐπέχουσι" ὥσπερ 

χλείοντα, ὥσπερ ust ἐν τοῖς ζῴοις ἢ γὰρ ἢ χεφαλὴ τὸ χῦρος παντὸς τοῦ ζῴου 

χεφαλὴ ἐν βραχεῖ μεγέϑει τὸ χῦρός ἐστι ἐπέχει, διότι at αἰσϑήσεις ἐν αὐτῇ εἰσιν 

τῶν ζῴων τῷ τὰς αἰσϑήσεις πάσας ἐν ἣ διότι τὴν βασιλεύουσαν τῶν αἰσϑήσεων, 
ἑαυτῇ ἔχειν. φημὶ δὴ τὴν ὅρασιν, αὐτὴ ἔχει, τὸν 

αὐτὸν τρόπον χαὶ ταῦτα τὰ λεγόμενα 
χεφάλαια τὸ χῦρος παντὸς τοῦ λόγου 
ἐπέχουσιν. 

Urb: Bad. 21y Day. in Isag. (Cram. p. 435) 
τὴν γνησιότητα G& (ζητητέον) ot γὰρ εὐλόγως δὲ ual τὸ γνήσιον ζητεῖται ... 

πολλοὶ μὴ δυνάμενοι χροίνειν πράγματα χαὶ γὰρ πολλοὶ οὔχ εἰσιν ἱχανοὶ χρῖναι, 
(συγγράμματα ὕ), τῇ ἀξιοπιστίᾳ τῶν συγ. εἴτε χαλῶς ἔχουσι τὰ ἐν τῷ συγγράω- 
γραφέων χρίνουσι τὰ δόγματα. πόϑεν ματι λεγόμενα εἴτε οὔ, GAN ἀγαπητὸν 
δὲ νοϑεύεται xat χατὰ ποίους (πόσους Ὁ) ἡγοῦνται τὸ ἀχολουϑῆσαι τῇ δόξῃ τοῦ 

᾿ rs 
= Pa = Vv ES >. 9. > ry A Ἄμε > ψὰς ὟΝ ~ ~ iz τρόπους, εἴρηται ἤδη ἐν Εἰσαγωγῇ. ἀνδρός. ἣ διὰ τοῦτο ζητεῖται τὸ γνήσιον, 

JN \ , 4 tot xat νόϑα συγγράμματα. 
ῃ 

γε ΄ ‘ ΄ 

νόϑον σύγγραμμα χατὰ τέσ- 

— 

Ξ 
Ψ 

\ - 
: γίνεται ὃ 

σαρας τρύπους. 7 γὰρ δι᾽ δμωνυμίαν χτλ. 
haec quicunque legerit, iam non dubitabit, quin ab eodem sint profecta. 
quamobrem plura ex illis scholiis imprimenda curabimus, si Davidis in 
Isagogen commentarii editionem paraverimus. nune tempus est reli- 
quorum scholiorum fontes indagare. nam praeter Davidis librum schol- 
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astes non minus tria commentaria in usum vertit. ex quibus auctoris 
nomine apposito saepissime affert Simplicii expositiones, sive nota σιμ.- 

πλίχιός φησι addita argumentum ex illius commentario apposuit sive nota 
σιμπλιχίου anteposita ampliorem exscripsit interpretationem. sed inveni- 

untur scholia inde petita, quae nota carent ac cum aliorum expositionibus 
in unam interpretationem coaluerunt. maximam autem admirationem 
mihi movit Iamblichi nomen expositioni quae est de substantia prae- 
positum (f. 28”): ἐχ τῶν ἰαμβλίχου. ἀπορήσειεν av τις, πῶς οὐχὶ χαὶ ἄλλοις 

πλείοσιν ὑπάρχει τοῦτο τὸ ἴδιον χτλ. sed accuratius quaerenti mihi per- 

suasum est illam notam omni fide carere. nam quae sequitur inter- 

pretatio ex Simplicii commentario videtur excerpta esse eodemque 
ex fonte Jamblichi nomen haustum. restant Philoponus οὐ Elias. 
atque Philoponum scholiastae in manibus fuisse, quamquam auctor non 

appellatur,- docet scholion quod legitur f. 29° incipiens ἁπλῶς γὰρ οὐδὲν 
Ox οὐδενὸς οὔτε ὃ λύγος χινεῖται οὔτε ἢ δόξα, ὥστε οὐχ ἂν εἴη δεχτιχὰ τῶν 
ἐναντίων, quae ad verbum concinunt cum iis, quae apud Philoponum 

Ῥ. 82,11 sq. exponuntur. hoe scholion, quod terminatur verbis ὡσαύτως 

ὃὲ χαὶ ἐπὶ τῆς δόξης ἐροῦμεν (Philop. p. 82,23), excipitur alia expositione, 
quae incipit εἰ 6& μὴ πάσῃ τῇ οὐσία ἐροῦμεν ὑπάρχειν τὸ ἔχτον ἴδιον, τί δή- 

ποτε μάλιστα αὐτῆς φησιν αὐτὸ εἶναι ἴδιον (Philop. p. 78,16), desinit παρὰ 

μέρος τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεχτιχά (p. 79,16). Eliae autem liber num scholi- 
astae praesto fuerit, dubitatur. nam quamquam scholia occurrunt, quae 
proxime absint ab Eliae ratione interpretandi eiusque verba quodammodo 

reddunt, tamen quo longius in conferendo progredimur, eo clarius ap- 
parere videtur diversus fons. quamobrem horum quoque scholiorum 

originem a Davide repetere praestat. id ut perspiciatur, pauca speci- 

mina ex iis, quae A. Mau descripsit, infra subiciam. 
f. 24v man. ant. El. p. 169,5 γνωριμώτερον καὶ οἰχειότερον. διὰ τί εἰπὼν γνωριμώτερον 

ἐπήγαγεν olxetdtepov; ὅτι τὸ (6) || 6 τὰ om. || 11 δηλοῦσι] expl. 

f. 24 man. ant. El. p. 169,12 τὸ μὲν γὰρ ἴδιον μᾶλλον. καίτοι τὸ dvdpwros οὐχ ἴδιον 

σωχράτους ἀλλ᾽ εἶδος. ἀλλά φαμεν ὅτι οὐ τὸ χυρίως ἴδιον ἐνταῦϑα λέγει, ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ ἧττον 

15 ὁ-ζῶον om. || 17 τῶν γὰρ χατηγορου- (18) || 14 μᾶλλον bis om. || φαμεν] ἐκάλεσεν | 
μένων τὰ μέν εἰσι παρὰ φύσιν τὰ δὲ χατὰ φύσιν. xal παρὰ φύσιν μὲν ἐχεῖνα λέγομεν, ὅτε 

οὐσία συμβεβηκότος κατηγορεῖται χτλ. 

f. 27 man. ant. El. p. 175,34 καταγνοὺς ὃ ἀριστοτέλης || 35 ὡς τοῦ μὲν πάσῃ μὴ 

| ὑπάρχ. om. || 1. 2 ἐφ᾽ --οὐσίας] μεταβαίνει ἐφ᾽ ἕτερον τὸ μόνῃ δὲ ὑπ. || p. 176,1 ὡς om. ( 

ἀπὸ THs δείξεως ἴδιον- οἰχεῖαι γάρ εἰσιν αἱ δείξεις ἔν τισι τῶν κατηγοριῶν, ὥσπερ χατὰ τὸ 9 

ποιὸν τὸ τοιόνδε χαὶ χατὰ τὸ ποσὸν τὸ τοσόνδε. οὕτως δὲ χαὶ χατὰ τὴν οὐσίαν τὸ τόδε τι" 
- 

5 ὡς om. || 6. 7 xat ὁ dvdp.— γενέσϑαι] Δ ‘ ve , 1] ΩΣ Ἃ - -2κ.ὧἷἋνἍ ΗΠ 

φησὶ γὰρ ὅτι ἴδιον οὐσίας τρίτον || 3 δηλοῖ δὲ || 
\ ἢ ~ ~ = | ἢ 4 δὲ σρτέστι τ καὶ ἔμπαλιν || 8. 9 πρὶν---χαλεῖ] πρὸ τοῦ ἐπισχευασϑῆναι || 10 συναμφότερον δὲ τουτέστι τὸ 

x € » δ ", - ΦΧ ΄ \ b) ΠΡ ΔΕ ΛΑΙΣ ena τόδε τι TO μεριχὸν ὑποχείμενον ἤτοι THY ἄτομον οὐσίαν. τοῦτο δὲ μόνῃ καὶ οὐ πάσῃ ὑπάρχει 
- δαί, , ΔΑ ah OY ὴ- μ Wa 5 vo ἢ “ΘΊ0) ἐν Mon τὸ τόδε “τ τῇ οὐσίᾳ. μόνῃ, ἐπειδὴ τῇ ὕλῃ οὐχ ἁρμόζει χοινῷ ὑποχειμένῳ οὔσῃ τὸ τόδε τι. χτλ. 

- > f= πε ΄ ~ “2 ἢ . Is — ate: > f. δὴν man. ant. El, p. 178,15 ὑπάρχει δὲ ταῖς οὐσίαις. ἐπειδὴ τὸ τόδε TL σημαίνειν εἰ 
- 3 , e ~ \ vy Ὕ > « - — on a Sx πον ν᾽ σαί» 

καὶ μόνῃ τῇ οὐσία. ὑπῆρχεν χαὶ ταύτῃ ἴδιον ἣν τῆς οὐσίας, οὐχ ὡς πράγματι δὲ τῇ οὐσίᾳ 
ς ~ 5 ΄ ~ > 4 x ~ s! ~ 2 , ᾿ | ΝΣ 

ὑπῆρχεν, GAN ὡς φωνῇ, οὐ πρότερον καταπαύει τὸν περὶ τῶν ἰδίων τῆς οὐσίας λόγον, πρὶν 
, ἢ ¢ ἡ 2 Y HS = Binnie ΠΤ νοτίου» ἂν τὸ ὡς πράγματος ἴδιον εὕροι: xal ἐπεὶ ὡς πράγματος ἴδιον τῆς οὐσίας τὸ δέχεσθαι ἐναντία 

΄ » 5 : ͵ ἊΣ τες 2 “ x Δ ΟΣ ΤΊΣ 2 ΡΥ ΝΣ 25, 
μόνῃ yap τῇ οὐσίᾳ καὶ τοῦτο ὑπάρχει" τῷ δέχεσϑαι ἐναντία ἕπεται TO μι ἔχειν ἐναντίον" GUOEY 
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γὰρ δεχόμενον ἐναντία ἐναντίον ἔχει" τῷ δὲ μὴ ἔχειν ἐναντίον ἀκολουϑεῖ τὸ μὴ δέχεσϑαι τὸ 

μᾶλλον zal ἧττον. διὰ τοῦτο πρότερον ταῦτα παραδίδωσι χτλ. 

f. ϑϑν man. ant. ΕἸ. p. 184,23 ἀποροῦσί τινες εἰ μόνη ἡ οὐσία ἐπιδέχεται τὰ ἐναντία. 

δὲ (εἰ om.) || post 
2 4 » , > . x 4“ i . ~ 4 a “ τ « p= ‘ εἴ 

φυσιχὴ pergitur οὐχ αὐτή ἐστιν ἡ δεχομένη ἀλλὰ τὸ σῶμα- ὕλην γὰρ χατὰ τὴν γραμμὴν 

πῶς ἡ γραμμὴ || 26 εἰ] ἡ || post μὲν add. yap || pr. ἡ om. |] 27 ἡ 

ἐδέξατο. ἣ καὶ οὐδὲ ἡ γραμμὴ μεταβάλλει, ἡ δὲ ἄτομος οὐσία καϑὸ ἄτομος. πάλιν es 

ἀπορία, ὅτι πῶς ἡ αὐτὴ πρᾶξις καὶ σπουδαία ἐστὶν ὡς πρὸς τὸν ἀκόλαστον xal φαύλη πρὸς 

τὸν σώφρονα" οὐ γὰρ ἔστιν εἰπεῖν ὅπερ 7 ἀντιπαράστασις τοῦ ἀριστοτέλους κτλ. 

f. 99ν man. post. El. p. 185,14 τέταχται μετὰ τὴν οὐσίαν, ἐπειδὴ ἰδίοις δύο αὐτῆς 

χοινωνεῖ τὸ ποσόν, τῷ (15) || 15 post zai add. τῷ || 16 τὸ ἧττον || χατ᾽ ἄμφω τ.] χαϑ᾽ 

ἃ καὶ || τῷ γὰρ--- οὐσίᾳ (17) om. || 18. 19 εἰχότως ---α 
ῃ ta] καὶ || 19 ἀν. ὕλη coll. || οὖσα 
ἢ (32)] καὶ ὅτι || 32 χαὶ τὸ δεῦτ. || 

33 τὸ δὲ---δεύτ. ἅπερ εἰσὶ || post ποσοῦ add. ὡς χαὶ 7 χοινὴ συνήϑεια εἴωϑε λέγειν (expl.) 

3 

tT 
7 as 

101 
. oy ς = x*Q? Ι , 

χαὶ ἄποιος om. || 20 πρῶτον || cit’ om. || τρίτη-- ἐπε 

. vo wae νι ἢ ~- 3 1 “ | 
f. 29 man. post. El. p. 186,15 ὥσπερ τὸ Aoyrxov tod ἀλόγου προτέταχται, οὕτω χαὶ 

sme ee e an = Sey 'gty i a | “ 
(16) || 16 προτέτ. om. || 17 post συνεχ. add. τῇ ἀξία || τὸ διωρ. om. || 18 τούτων γὰρ Ex. 

(τῶν ὄντων om.) || πολλά] expl. 

f. 29” man. post. El. p. 15791 συνεχές ἐστιν οὗ τὰ μόρια (2) | 
~ - κι “ \ τ ΄ ~ ate \ 9 τὰν a 

τῆς γραυμῆς τὰ μόρια πρὸς ἕνα κοινὸν ὅρον συνάπτει τὸ σημεῖον || 5 ἐπεὶ--- αὐτά] ef yap οὕτω 

2. 4 τοῦτ᾽ -- ἀλλήλοις] οἷον 

λάβωμεν || 6 post διωρ. add. εἰ οὖν τὴν γραμμὴν διέλης εἰς τμήματα, τὰ μόρια αὐτῆς κατὰ 

τὸ σημεῖον συνάπτει ἀλλήλοις (cf. ν. 3) || χαὶ φϑαρτ. --συνεχοῦς (12) om. || 13 δέ om. πὰ 
γὰρ---ὅρον (14) om. || 15 τὰ μόρια (pr. 1.) || 15. 16 ἐὰν ---δυν.] εἰ γὰρ οὕτως || 16 συνεχές] expl. 

f. 39. man. post. ΕἸ. p. 188,29 ὁ ἀριϑμὸς ἐξ ἀνάγκης διωρισμένος" εἰ γὰρ ἦν συνεχής, 

ἔδει || 30 post μονάδα add. τὴν ποτὲ μὲν μετὰ τοῦδε ποτὲ δὲ μετὰ τοῦδε λαμβανομένην || 

91 ποιεῖ αὐτὸν coll. || 52 δέχα χαὶ οὗτος om. || 34 μεριστῶ || 34. 35 χαὶ ἀφαιρ. od || 35 

ah. οὖσα post ποιεῖ (26) coll. || ἐν πλάτει || 36 peo post οὖσα (189,1) coll. || p. 189,1 

καὶ ταῦτα --λόγος (3)] χαὶ 6 λόγος δὲ || 4 post σιωπή pergitur ἐν yap τῶ φίλος (187,28) || 
Pe 187,31 συλλαβή] expl. 

f. 29% man. post. El. p. 192,10 διότι οὐ μόνον tod δεχάτου δύναται || 11 πεντεχαι- 
dexatov || εἰχοστοῦ || πολλῶν] expl. 

f. 29 man. post. El. p. 191,20 τοῦτ᾽ τ τι τὸν προφοριχὸν τὸν ἐχφωνούμενον πρὸς ἀντιδ. 
τ. ἄλλ. Gry. τοῦ λόγου. λόγον δέ φησιν ἐνταῦϑα χαὶ (192,1) || p.192,3 βραχ. καὶ p. coll. || 
συλλαβῇ] expl. 

f. 30° man. post. El. ν. 190,0 τὸ συνεχὲς διαιρεῖται εἰς πέντε. ὅτι δὲ ἕκαστον || 7 
συνάπτει, tum add. τὸ σημεῖον, ἣ ἐπιφάνεια συνεχής, ὅτι ὁμοίως συνάπτει πρὸς ἕνα ὅρον || 
σῶμα] σημεῖον || 7.8 τὰ μόρια αὐτοῦ post συνάπτει (sic) coll. || 10 ὃν om. || 11 τῷ om. || 
ἐν χρόνω || 12 τό te νῦν zat τὸ onp. || 17 ἤγουν om. || συνεχής] expl. 

f. 35" man. post. El. p. 212,20 ὅταν δύο || 23 ἐξισοῦσϑαι || 24 δὲ om. | 27 εὕροις 
| 30 δοῦλος δοῦλος Gear. coll. || 34 τότε--ἀπόδ. om. || p. 213,1 τοῦ ἀνῶρ. (alt. 1.) || 

2 τῷ δεσπότη συμβέβηκε τὸ ἀνθρώπω εἶναι (sed in ras. man. rec.) || 4 τινὲς-- ὅτι (8) om. || 
8 οὗ δὴ ap. || 8. 9 γένηται || 9 6 ἀνϑρ. ἀναιρεῖ coll. || ἀναιρούμ. post ἀπόδ. coll. 

| 12 post ὅτι add. xat |! 15 δηλωτῖχόν] expl. 

¢ 28v man. ant. ad Arist. p. 4210 ἐχ τῶν ἰαμβλίχου. ἀπορήσειεν ἄν τις πῶς οὐχὶ καὶ 
ἄλλοις πλείοσιν ὑπάρχει τοῦτο τὸ ἴδιον" χαὶ γὰρ κίνησις ἡ μὲν ταχεῖα ἡ δὲ βραδεῖα, καὶ διάϑεσις ἣ 
μὲν ἀγαϑὴ 7 δὲ χαχή. ἣ πρῶτον μὲν τὰς χαϑόλου λαμβάνουσιν, dd οὐχὶ τὰς ἐν τοῖς ἀτόμοις 
χαὶ ἀτόμους- οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ χαὶ ἕν τῷ ἀριϑμῷ κίνησις ποτὲ μὲν βραδεῖα ποτὲ δὲ ταχεῖα. 
ἔπειτα οὐδὲ αὖται δέχονται τὰ ἐναντία, ἀλλὰ τὰ ὃ δεδεγμένα χαὶ αὐτάς. ἔτι ἀποροῦσι πῶς τὰ 
πρός τι δεχτικὰ τῶν ἐναντίων: ὁ γὰρ πατὴρ ὑγιαίνει χαὶ νοσεῖ. ἢ προσϑετέον τῷ λόγῳ τοῦ 
ἰδίου τὸ μὴ κατὰ συμβεβηκός: ἢ γὰρ ἄνϑρωπος καὶ ζῷον ὑγιαίνει καὶ νοσεῖ. προσϑετέον χαὶ 

ὃ τῇ οἰκείᾳ μεταβολῇ διὰ τὰ γένη χαὶ τὰ εἴδη" ταῦτα γὰρ μεταβολῇ τῶν ἀτόμων συναλ- τὸ τῇ 

λοιοῦσϑαι δοχεῖ. ἀποροῦσι πάλιν: ἣ νοητὴ οὐσία οὐ δέχεται τὰ ἐναντία - οὐδὲ γὰρ πάσης οὐσίας 
" φήσομεν ἴδιον, ἀλλὰ τῆς μάλιστα λεγομένης, οὐ τῆς μάλιστα οὔσης. ζητοῦσι πάλιν εἰ τὰ 
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οὐράνια δεχτιχὰ τῶν ἐναντίων, οἷον χυχλοφορίας καὶ εὐϑθυφορίας. ἀλλὰ ῥητέον ὡς οὐδὲ τὴν 

χυχλοφορίαν δέδεχται ἣ συνουσίωται. ἀριστοτέλης δὲ ἔφη δεχτιχὴν τῶν ἐναντίων τὴν οὐσίαν. 

wal περὶ πυρὸς ἀποροῦσιν" οὐδὲ yap δεχτιχὸν Ψυχρότητος. καὶ περὶ χιόνος: οὐδὲ γὰρ δεχτιχὸν 

θερμότητος. ἣ χαὶ ἐπὶ τούτων τὸ αὐτὸ ῥητέον" οὐ γὰρ πῦρ ὃν ἤδη δέχεται ϑερμότητα οὐδὲ 

χιὼν ψυχρότητα. ἀλλ᾽ οὐδὲ ποιότητες αὗταί εἰσιν ἀλλὰ διαφοραὶ οὐσιώδεις, εἰδοποιοὶ τῶν 

εἰδῶν τῆς οὐσίας. ὥστε οὐδὲ ἐναντίαι εἰσίν, ἀλλ᾽ ὁμώνυμοι ταῖς ἐναντίαις. οὐχ εἷς χαὶ ὁ 

αὐτὸς λόγος ἐστὶν ἀληϑὴς τῷ ψευδεῖ. ὡς γὰρ αὐτὸς ἔφη, ἅμα εἴρηται χαὶ οὐχέτι ἔστιν ἐ; 

or << ῥοῇ γάρ ἔστιν, ὥσπερ ὁ χρόνος. διὸ μηδ᾽ ἐκ ϑέσιν ἐχόντων μορίων συνέστηχεν. ὁμοίως ὃ 

ἔχει καὶ ἣ δόξα" λόγος καὶ αὐτὴ πρὸς ἑαυτὴν τῆς Ψυχῆς, χαὶ λόγος ev διεξόδῳ ϑεωρούμενος 

ἄνευ φωνῆς. 

Parisinus 2001, quem in praefatione Ammonii in Categorias [p. Χ] 

dixi Philoponi commentarium variis scholiis intermixtum exhibere, praeter 

Ammonii, Simplicii, Davidis'), auctoris cuiusdam Byzantini interpreta- 
tiones etiam Eliae commentaril particulas continet. sed quia scholiastes 

misera libidine usus fontem saepe turbavit, expositionibus aut dilatatis 

aut coartatis, non ita multum eius opera adiuti sumus. specimina quae 

sequuntur ex lis, quae Guilelmus Schmitthenner Mattiacus descripsit, ad 
scholiastae ΜΝ illustrandam elegi. 

Marcianus 217 [v. Philoponi in Cat. praef. p. XI] ex eodem exem- 

plari derivatus esse videtur quo Parisinus 2051. sed in scholiis deseri- 
bendis librarii suo arbitrio usi alia respuisse videntur alia recepisse. 

quo factum est, ut in codice Parisino inveniantur scholia quae in Marciano 
desiderentur, et in Mareiano oceurrant, quae in Parisino frustra quaeras. 

diligentia scribendi in utroque librario fere eadem fuit. scholia Mareciani 
debentur J. T'schiedelio tune Romano. 

Paris. 2051 f. 135r El. p. 136,20 ζητοῦσι δὲ ὅτι πῶς φιλοσύντομος || 22 ἕν τι om. || 
τοῦτο || 23 ὁ γὰρ] ὅτι ὁ || 23. 24 xat εἰ εἴποις] ἢ εἰπεῖν || 6 

|| 27. 28 οὐδὲ---διάφορος om. || p. 139,3 

24 μόνος οἴη. || post διάφ. add. 
εἰ γὰρ οὕτως eine || 25 εἶναι om. || 26 χατοὔνομα || ; 

αὐτῶν φωνῆς || αἴαντος om. || 5 éxatépov || 6 ἣ ὑπογρ. || ἐστι om. (expl.) 

Paris. 2051 f. 135v El. p. 139,13 δύο yap οὐσῶν avr. || 13. 14 ἑτέρου || 14 τοῦ 

χοινοῦ pv. οὐ τοῦ ἀντιχ. (μὴ εὐϑὺς om.) || 15 ante ἑτέρου add. τοῦ || 17 σχέλλους || μνησϑεὶς 

χελεύει || χαὶ] χατὰ || 18 τί. εἰς ἔννοιαν (σε om.) || ét. μιν. coll. || 19 σε om. || ταὐτὸν] expl. 

Paris. 2051 f. 136r rent 217 f. 18 El. p. 141,19 peta τὰ ὁμώνυμα δὲ ἔρχεται χαὶ 

ἐπὶ || δεῖται || 20 zat om. || δέχα om. || 21 ἀλλ᾽ -- δεύτερον ὅτι (24) om. || 24 oe δὲ || 

20 πολύων. Guvwy. χαὶ ἕτερ. B: συν. ét. πολ. C || 25. 26 ἔστι post δεῖξαι coll. | 26 ὅτι-- 

zat om. || 27 τοῦτο || οὕτως om. || 29 pr. κατὰ om. B || 29. 30 τὰ om. C || 29 ἐπ συνών. 

ν AGL κατὰ add. ὡς ζῶον χαὶ ἄνϑρωπος || 29. 30 7 οὐδὲ --- κοινωνοῦσι] ἢ πᾶν τοὐναντίον διαφέ 

τὸ ὄνομα χαὶ (κατὰ add. C) τὸν ὁρισμὸν || 30 post ἑτερών. add. ὡς ἄνϑρωπος καὶ λ 

om. || 32 πράγμ. υμία (ὁμιώνυμα C) ὡς αἴας xal αἴας || 32. 33 ἡ τῷ-- 

ὀνόματι] 7 τὸ ἀνάπαλιν τῷ μὲν ὁρισυιῶ κοινωνοῦσι tH δὲ ὀνόματι διαφέρουσι || 33 τὰ om. 

C || 33. 84 ἄορ, ξίφος coll. || 34 φάσγανον om. || post epee add. xat τὰ τοιαῦτα tum 

pergitur ἀναιροῦσι δέ τινες τὰ συνώνυμα λέγοντες ὅτι (142,1) || p. 14242 ϑεωροῦνται || συν. 

τ. olx εἴδ. C || 3 τὰς om. || 4 εἴ γε || δείκνυνται || λέγομεν B || 5 τὸ γὰρ--λευχὸν (7)] ὑπὸ 
γὰρ tas ι΄ κατηγορίας ἀνάγονται τὰ συνώνυμα οὐχ ὅτι εἴδός εἰσι τῶν ι΄ κατηγοριῶν, ὥσπερ 

ρει 

ίϑος || 31 μὲν 

ΔΙ ’ | . \ τὸ , > ’ >. 

τὸ λευχὸν || 9 post ποιότητα pergitur μόνων γὰρ τῶν πρός τι εἶδος τὰ συνώνυμα, ταῖς δὲ 

λοιπαῖς ὃ΄ χατηγορίαις ὡς ὕλη κέχρηνται, ὥσπερ τὸ εἶδος τοῦ σωχράτους ϑεωρούμενον ποτὲ 
μὲν ἐν χηρῶ κτλ. 

1) huius auctoritas ex quarundam expositionum cum Urb. 35 consensu dispicitur. 
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Paris. 2051 f. 137r El. p. 142,16 tp ρίτ a εἰχότως τὰ παρώνυμα τάττει, ἐπειδὴ προηγεῖται || 

18 χαὶ ἐπὶ μὲν] ἐπὶ γὰρ τῶν || κοινοῦ ὀνόματος (γὰρ om.) 20 post διαφ. add. ὀνόματος || 

21 post διαφ. add. πράγματος (expl.) 

Paris. 2051 ἔν 138 Mare. 217 f. 20° El. p. 145,34 zai ὁ ὁρισμὸς δὲ τοῦ ἀνθρώπου τὸ 

ζῶον || 84. 35 νοῦ -- ὁρισμὸς om. || 35 ταῦτα πάντα coll. || τῶ om. || p. 140,1 πάντα om. || 
1 Wa Ι . = Wehbe ea | 

πολλὰ γὰρ (τοῦτο om.) || αὐτὸ om. || τὸ ἢ τὸ || 2 post συμπ. add. λέγει || aoud.] ἄρϑρον || 
" :] 7 ‘ . ‘ , , " δι s " Ε ᾽ ‘ ~ Ἂν, Kees 

2. 3 alt. ἀρ. --- ὀχτώ] zal σύνδεσμος καὶ ἀντωνυμία || 3 δὲ] μὲν || ὃ ἀντὶ τοῦ εἴπεν οὗτος 
| 7 7 . “΄ , sr "Ἂν ary) τ ee ~ “ὥ . 

om. || 6 ὅμηρος μὲν (6 om.) || post λόγους add. ἀεὶ || 6.7 ἡ--εἶπε om. || 7 τοῦτο tH] τὸ || 

9 dzap.] expl. 

Paris. 2051 f. 141. Mare. 217 f. 22r El. p. 147,8 τὴν Syetpcee δὲ ποιούμενος δύο ἀντι- 

ϑέσεις λαμβάνει, μίαν || 9 ante éx μὲν add. καὶ || τὸ χαϑόλου || 10 τὴν οὐσ. καὶ τὸ συμβ. Β: 

τὸ ΤΩΝ zai σ. Ο || xat τεσσ.--- χαϑ. συμβ. (11) om. Β || καὶ τεσσ.] τεσσ. οὖν C || 12 post 
zat. οὖσ. add. ὡς τιμιωτέραν B: ante τὴν zat. οὐσ. C || alt. ὡς om. 13 δὲ om. || 14. 

15 ἐσχ.---οὐσίας om. || 16 μία ἐπιστήμη ie sae B: pla ἡ ἐπιστ. ἤτοι yv- C || post 
35. 

γνώσις add. ὃ yap εἰδὼς τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ ἐπίσταται χαὶ ὃ τὸ λευχὸν εἰδὼς χαὶ τὸ 
-ς: 
c ‘Ss 

μέλαν οἵδε || 16. 17 διχαιολ.---χαϑ. εἶναι] tod τε χαϑόλου συμβεβηκότος καὶ τῆς μεριχῆς 

οὐσίας, τοῦ μὲν χαϑόλου συμβεβηχότος δεῖν λέγοντος προτάττειν (προτάττεσϑαι CO) τὸ μεριχόν 
= ~ a IAN Sent Seer oe er) Near \ ae fa pa ’ faa 4 leap ees Ι iy pin MX (τοῦ μεριχοῦ C), τῆς δὲ οὐσίας ὀφείλειν λεγούσης προταγῆναι τοῦ συμβεβηχότος || 17 zat τὴν 

ψῆφον om. || 18.19 ἢ ὅτι τῶ ---οὐσίαι εἶναι post μερικόν (20) coll. C || 19 οὐσία B || 20 

ὅτι τῷ χαϑόλου τῶν GA. προὔχομεν" χοινὰ γὰρ τὰ μεριχὰ ἡμῶν zal τῶν ἀλόγων ζώων. ἄλλως 

TE “GL εἰς τὰς μερικὰς γνώσεις προὔχει ἡμῶν τὰ ἄλογα ἔχοντά τινας αἰσϑήσεις padi 
΄ ἕω ᾿ cr Ἐ oy ene Ne a 
ἡμῶν: ἀετὸς μὲν yap καὶ ἱέραξ τὰς ὄψεις, χὴν δὲ τὴν ἀχοήν, τὴν δὲ γεῦσιν ἣ γαλῆ xal δὲν 

ὄσφρησιν 6 χύων. μόνη δὲ τῇ ἁφῇ προὔχομεν τῶν ἀλόγων. διὸ χαὶ ἢ φύσις ἄτριχον τὸ 

ϑέναρ ἐδημιούργησεν, ἵνα μὴ ἐν ταῖς ἀντιλήψεσι (ἀλείψεσι B), λέγω δὴ (A. ὃ.} zat Β) τοῖς 

σφυγμοῖς ἐμποδίζηται (cf. El. p. 204,20), ἢ ἵνα (22) || 238 καταλήξη Β || 24 παντ. γὰρ] διὰ || 
ἐ 

Ξ 7 7s ν 5 5 rs OS a = 
25 μέσον ἤλασεν, ὄφρα xat οὐκ ἐθέλων τις ἀναγχαίη πολεμίζη, ἀλλ᾽ ἵνα δυναμωϑῇ τὰ συμ- 

βεβηχότα ὑπὸ τῆς οὐσίας. οὕτω γὰρ || 26 ὑποσελήνων || 27 ὑποσέληνα || zat ἐν || ὑποσελή- 

vots || πράγμ.. om. || 28 pr. καὶ om. B || post ὕδωρ add. γὰρ || 29 πυρός τε || γῆ] expl. 

Mare. 217 f. 45r El. p. 177,14 xat ἄλλιως τε ἀυνφότερα ἀληϑῆ" εἰ μὲν γὰρ λάβης τὸ 

ἐγχατατ. || 15 πρᾶγμα---σχετ. (16) om. || 16 post ἄνϑρ. add. τουτέστι τὰ ἐν τοῖς πολλοῖς -|| 

17 χατηγοροῦντα!, tum pergitur ἐρωτώμενοι yap τί ἐστιν ἄνθρωπος, ζῶον ἀποχρινούμεϑα. 

εἰ δὲ || 17. 18 χαὶ σχ.] ὅπερ ἐστὶ 
Ν 

τὸ χαϑόλου || 18 post χατηγ. pergitur τοῦτο εἰς τὸ (sic) — 

ποιὰν γάρ τινα οὐσίαν σημαίνει. οὐχ ἁπλῶς φησι ποιότητα παρίστησιν 6 ἄνϑρωπος, ἀλλὰ δύο 
τινὰ τοὐλάχιστον «Th. 

EscuriaLensis Ὁ--]--- ΤῸ [Miller p. 107] chartaceus anno MDXLI 
scriptus f. 90'—191° titulo quem inscripsimus anteposito hune librum 

praebet. ex notis, quas Torstrik de codice fecit, colligitur eum pro- 
pinguum esse codici Vaticano 1018. 

p. 107,4 αὐτοῦ || ὃ περιβάλλωμεν || 6 πυϑαγορίω || 8 αὐτοῦ τὴν coll. || pe pase ἀλ- 
λότριον om. || 37 γυναῖχα] expl. 

Hamiitonianus (nune Berolinensis) 537 (882) [Catal. p. 90] charta- 
ceus saeculo XIV seriptus f. 119'—216" hoe commentarium exhibet. 
praecedunt Dayidis prolegomena et in Isagogen expositiones, folia quae 
sequuntur (216%’—221) tabulis methodicis oceupata sunt. codice tineis 
pereso quaedam voculae interierunt, quas non adnotavi nisi locis in- 

certis. librarius admodum rudis fuit mendaque innumera admisit, sed 
ex exemplari bonae notae descripsit. in marginibus notae fere nullae 

inveniuntur. de reliquis vide p. XIII. descripsit eodicem E. Richter. 
Marcrainus 599 [Zanetti p. 312] chartaceus saeculo XIV exaratus 
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f. 221'—291" hune librum exhibet. quibusdam locis litteras initiales 

librarius rubricandas reliquit. multa radendo correxit, quaedam erasa 

supplere omisit (ef. p. 169,0). in marginibus notae non ita multae ap- 

pictae sunt, velut xetuevov, ἑρμηνεία, ζήτει ἐν ἄλλῳ βιβλίῳ, ζητητέον εἰ δεῖται 

διορϑώσεως (ef. p. 230,20 not.). altera manus priore paulo posterior cor- 

rectiones paucas sed laude dignas atque ex alio quodam codice derivatas 

adiecit. tertiae manus uno loco (p. 224,35) invenitur vestigium. de 

auctoritate codicis vide p. XIII. contulit C. Kalbfleisch. 

LavrEnTIANus 72,5 [vide p. XIV] praeter Ammonii et Philoponi 

expositiones etiam ex Elia derivata scholia exhibet, quae omnia saeculo 
XU manu posteriore adiecta sunt. ac scholiastes quamquam philosophi 
interpretationes artius contraxit, tamen in exscribendo satis diligenter 

seriptoris vestigia pressit, ut nonnullis locis haee scholia in emendando 

nobis subsidio fuerint. nune eorum, quae J. Tschiedel in usum nostrum 

deseripsit, discrepantias subiciam. 

f. 28r El. p. 149,4. τεσσάρων || γένηται---Φψυχὴ (6) evan. || 10 ὃν || 15 ὁ om. || ovp- 

βεβηχός]) expl. 

f. 23v El. p. 153,11 “Otay πρῶτον δευτέρου χατ. || 12 xat δεύτ. τρίτ. || 15 xatyy.] expl. 
ὃ ὃ f. 23v El]. γν. 155,11 Μετὰ τὸν χαχόνα || 21 ἀντιδιαιρούμενα δὲ ὡς τὸ λογιχὸν καὶ 

yt See δέ εἰσι τὰ ἀντιδιαιρούμενα (p. 156,10) || 12 τοῦ γὰρ --- σώματος (p. 157,20) 

om. || p. 157,21 εἰσιν || 27 εἰσιν] expl. 

f. 23v El. p. 158,17 Διελὼν || 18 alt. odctav—alt. συμβ. (19) om. | 

f. 24r El. p. 159,9 διὰ τί εἰσι τ΄ χατηγορίαι; καί φαμεν ὅτι τὸ Ov 7 ἐν ὑποκχ. ἐστὶν ἢ 

20 χατηγ.] expl. 

οὐχ || 13.14 χἂν--ἐστὶ μεριστόν om. || 15 ἄλλην || 16 ἕξ] expl. 
f. 25v ΕἸ. p.171,4 ἵνα μὴ || 5 γένει) expl. 

f. 26r El. p. 171,12 ἐνταῦϑα τὰ ἴδια χαταλέγει τῆς οὐσίας. χαὶ δέον || 13 ἐπὶ om. || 

15 alt. ὧν] ὃν || 16 χἂν om. || τῶν om. || αὐτὴν || 17 μὴ δυν. οὖν ὁ ἀρ. (διὰ τοῦτο om.) || Π | I” I ef] I | 

17.18 εἰπεῖν post ods. coll. || 18 ὁ et τὸ om. || 21 διὸ---ὅτι om. || τί δὲ δήπ. ἴδιον || 

22 λέγ.] φασὶ || πρὸς τοῦτο om. || 24 τὸ ἀνομοιοειδές || 24.25 aAN—eivar] καὶ 

om. 

Fy a 
| 25 φύσει 

| 25.26 τῷ---χατ.] ὅτι || 28 οὐσία χαὶ μόνη ἣ οὐ πάση καὶ μόνη" xat ef || post χαλεῖ 

pergitur χοινὸν δὲ πάση οὐσία τὸ (112,6) || p. 112,1 οὐσίᾳ ὑπάρχει om. || ὃ δείξει) expl. 

f. 28r Hl. p. 182,26 ἴδιον τῆς οὐσίας || 28. 29 οὐδὲ 

τὴν om. || 31 ἄλλως τε] ὁπότε 

ὑγιαίνει om. | 29 μίαν xat τὴν ad- 

|| 82 to περ. || 33 διαιρ.] expl. 
> 

f. 30° El. p. 194,20 τρισὶ χαραχτηρίζει τὸ ϑετὸν ἀριστ. || 21 τῷ] τὸ (bis) || 22 δείξ. -- 
Guvey. om. || 23 7 οὖν yp. || ἅμα ὅλη coll. || 26 δέχ. || εἰπεῖν .--- ὅτι om. || τῆς γὰρ yp. || 

28 ἐπὶ τοῦ σώμ. || 29.30 οὐδὲ] οὔτε || 30 ἕξ om. || δέχ. || ὃ yp. γὰρ (ἰδοὺ om.) || 32 zat 

οὐκ ἔστι om. || 33.34 tod ἀριϑμοῦντος --- γίνεται] ὁμοίως || 34.35 ἀλλ᾽ οὐδὲ] οὔτε οὖν || 

3d οὐδὲν τούτων om. || ὃ--- χάτω͵ (195,2)] τὸ μὴ ὅλον ὑφεστώς. οὔτε ϑετιχὸν ἐπίρρημα 

δέχεται ὡς μὴ ὅλον ὄν. τοῦ γὰρ μὴ ὄντος ὅλου πῶς τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ χάτω: (expl.) 

f. Sir El. p. 196,27 ἡ ἀντιπαράστασις τοιούτω λύεται τῷ πρώτω ἐπιχειρήματι, ὅτι τὸ 

μέγα || 80 λέγεται 

μικρὸν οὐκ ἐναντία" δεῖ γὰρ τὰ ἐναντία χτλ. 

| πρὸς λ.] λευκοῦ || 31. 32 χαὶ ἐπὶ---ἐπιχείρ. om. || 32. τὸ δὲ μέγα καὶ 

f. θ1ν El. p. 197,22 χαὶ ἄλλο ἐπιχείρημα, ὅτι τὸ ἄνω καὶ τὸ χάτω || post. ἐναντ. add. 
> 92 On + 4 2 aes Ι - "ΜῈ Ἢ ᾿ 5 ἢ . 

αὐτὰ || 23.24 ὡς εἴρ.---ἐπιχείρ. χαὶ ἄλλως || 25 τρίτ.] καὶ ἄλλως || εἰ τὸ ---ἐναντίον (198,0) 

om. || p. 198,6 γὰρ καὶ om. || 7 ἀλλήλαις om. || χαὶ τοὺς τόπ. om. || 8 πολ. ὄντας om. || 

Ὁ ὡς om. || τόπος || εἰ] ἢ || 10 τοῦτο zp. om. || δὲ om. || 11 ἐστὶν om. || 12 συμμεταβ. || 

13 ἢ tobv.—éery. ὅτι (17) om. || 17 οὐδὲ] ἀλλ᾽ οὐ || τῶ] τὸ 
πῦρ. γεν. Om. 

| 18.19 tw πῦρι || 19 alt. τὸ 

21 εἰσι || ἀλήλλοις] expl, 

L 
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f. 89: El. p. 200,18 εἰ παντὶ ποσῶ ἴδιον τὸ ἴσον χαὶ ἄνισον, πῶς λέγομεν (20) || 

21 ἐστίν || γίν. om. || πρὸς ὃ] καὶ || 22 καὶ ἀνισ. || 34 ἄνισοι] expl. 

f. 89 ν El. p. 206,33 ὅτι τὰ πρός τι ἑτέρων (34) || 35 μέλανος || }. 207,2 pr. ἐναντίον] expl- 

f. 32" El. p. 208,9 οὐ δύναται ταῦτα πρός τι εἶναι, ἐπειδὴ ἐν αὐτοῖς μετέχον ἐστὶ χαὶ 

μετεχόμενον: ὁ γὰρ ἑστὼς στάσεως μετέχει χαὶ ὁ χαϑήμενος χαϑέδρας. δεῖ δὲ εἰ μέλλοιεν 

εἶναι πρός τι ἀντιχείμενα αὐτὰ ἐχφωνεῖν. οὐ γάρ εἰσι ταῦτα δι᾿ ἑαυτῶν πρός τι ἀλλὰ (9) || 

εἰσὶ om. || χαλεῖται ἢ ὅλα κεῖται χαὶ χαλεῖται ἀνάχλισις ἢ τὰ μὲν οὕτως τὰ δὲ οὕτως 

καὶ καλεῖται χαϑέδρα. (expl.) 

ἐστιν || p- 210,35 on ae 
5 ud f. 33r El. p. 209,92 | dvs fee γὰρ τὰ ἴδια οἷον εἰ yeh. || 3d dé 

πρὸς ἀντ. οὐ coll. || 4 οὐδὲ || 6.7 ἢ καὶ γελ. om. || 7 Aey.] expl. 

f. 33: El. p. 209,10 bei εἰδέναι || 12 τὰ évave. || alt. τὸ om. || 13.14 ef δὲ μή; οὐχ 

ἐπιδέχονται || 15 τὸ ἐν. οὐδὲ om. || 16 πατήρ--υἱός om. || τὸ om. || 19 ἐπεὶ || ϑεωρεῖται || 
ἐπιὸ. ταῦτα om. || 20 ἐναντίον || ἐπιστήμη om. || 21 ὡς om. || alt ϑερμόν] expl. 

f. 33° El. p. 210,33 ταῦτα || 34 οὐ πᾶν δὲ] χαὶ οὐχ avttoto iiss οὐ yap πᾶν || 

36 πλοῖα---χάνϑαροι (211,4) om. || p. 211,6 χαὶ x76. καὶ ζώου om. [[ 7 ἔστι || 9 ἡ ἴασις || 

10 ἴσα om. |) ἰσοῦται || 11 Get post εἰπεῖν (12) coll. || 11.12 édvop. zat om. (ὀνοματοϑή- 

σαντα superser.) || 16 alt. πτερωτόν] expl. 

f. 34° El. p. 212,25 δύο τινὰ παραδίδωσιν 
i 
ἡμῖν" ὅτι ὅταν || 27 εὕροις || 29 δύσν. τὸ 

Opaz. coll. || καὶ τὰ τοιαῦτα om. || 80 δοῦλος δεσπ. coll. || 31 τοῦ] τὸ || 32 παρ. τὰ πολλὰ 

om. || ὃ τοιοῦτος ἔσται Geox. || 32. 89 τότε--ἀπόδ. om. || p. 21351 εἶναι om. || 2 τὸ] τῷ || 

4 φασί τινες (δὲ om.) || 5 ἡ om. || 5.6 ἐκ τοῦ Geom. τὸ ἄνϑρ. καὶ ἐκ τοῦ δούλου || 6 οὐδὲν] 

οὐχ || 6.7 ἀνϑρ. γὰρ μὴ ὄντος || 7 τί--εἰπεῖν] καί φαμεν || 8 ὅτι---ἄνϑρ. (10)] ὅτι οὐχ ὥσπερ 

ὁ ἄνθρωπος ἀναιρεῖ τὸν δεσπότην, οὕτω χαὶ 6 δεσπότης τὸν ἀἄνϑρωπον. ἀλλὰ νῦν συμβέβηχε 

TH δεσπότη τὸ ἀἄνϑρωπος. τὰ γὰρ πρός τι σχέσις μόνη χαραχτηρίζει. εἴ τι οὖν παρὰ τὴν 

σχέσιν, τῇ Pee συμβεβηκέναι λέγεται, ὡς μὴ ὃν τῆς σχέσεως χαραχτηριστιχὸν ἀλλά τινος 

ἄλλου δηλωτιχόν. || 12 συμβαίνει] expl. 

f. 35° El. p. 213,30 ὅτι τὰ μὲν ἄλλα ἅμα τῇ φύσει ἐστίν, ἐπιστήμη δὲ || 33 pr. τοῦ] 
τὸ || ἐπὶ δὲ--- χρόνου (214, 1) om. || p. 214,3 τοῦ τὸν ϑαλὴν || 4 πρὸς -- ἐπιστ. om. || 5 οὗτος || 

6 ante ef add. ὅτι || 7 οὔπω || 8 διὰ 78] ἐπειδὴ || ἄληπτος ἦν ὁ τετραγωνισμὸς || 9 τὸ 

δὲ---ἐπιστητός ἐστιν (11) om. || 11 ἐπειδὴ || 12 παραδείγματος om. || γὰρ om. || 13 οὐχ 
dvatp.| οὐχί (expl.) 

f. 35y a a 215,21 ἤδη μὲν || 22 εἰσιν || αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν om. || 24.25 ὄρνιϑος---πηδ.] 
καὶ τῶν λοιπῶν || 27 ἀλλὰ --πλάτωνος (30) om. || 30.31 νῦν οὖν βούλ. διορϑ. χαί φησιν" 

οὐ μόνον, ὦ δὰ, | 31 χαὶ ζῶον om. || καὶ (ante πτερὸν) om. || 33 τῶν om. || 84 δὲ οὐσία 
συμβ. || κατὰ φ.---δοχοῦσαν (36) om. || 36 καὶ teyv.—Adyov (216,1)] τεχν. οὖν καὶ τὴν τοῦ 

πλάτωνος ὑπογραφὴν ἐκβάλλει zat τὴν αὐτοῦ ἀντεισάγει |! p. 916,1 xal λέγει---ἀληϑές (6) 
om. || 6 τοιαύτη om. || 7 ἢ (ante ὅλη) om || 8 Gevt. ὅλη || 9 μὲν οὖν || 12 % γὰρ (αὕτη 

om.) || 12.13 λαμῇ. --- προσὸ.} 7, ἀπροσδιορίστω ς ἐχφέρεται || ante τὶς add. μὲν || χωρὶς 
προσδ.} ἄνευ δὲ διορ. || 18. 19 ἀπροσδ. τῶν πρός τι, οἷον ἡ πρώτη χαὶ ὅλη (ἐστιν om.) || 
19 ὁ γὰρ-- χτῆμα (20) om. || 21 ἡ (bis) om. || 22 οὐδὲ αὕτη —7 om. || 26 δυοῖν -- χαχῶς 

(9) ἀνάγκη οὖν, ὃ (Sic) πλάτων, δέξασϑαί σε τὴν οὐσίαν συμβεβηκός. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἄτοπον, 
καχῶς || 29 ὑπογραφή] oes 

f. ὅτι El. p. 224,35 τετραχῶς 7 ποιότης || 35.36 παρων.-- ἀκατον. om. || 37 ἀπὸ τῆς 
γρ. --ἰατρός om. || p. 395,9 ἡ ποιότης om. || 2 χαχοῦ || 4 εἴρηται om. || 6 οὐδὲ ---εἴρηται 
(11) om. |) 11 τὸ δεύτ.---ποιότ.] ὡς || 12 εἰ---ὦνομ.. om. || πυχτ. yap || 12.13 χαὶ γραμῳ.-- 
ἅπερ om. || 13 εὕρηται] expl. 

f. Bit El. p. 226,9 ὑπογράψας || 9.10 τῆς ποιότ.] αὐτῆς (expl.) 
f. δὲν El. p. 228,6 τίς ἐστιν δύναμις; ἐπιτηδειότης προχόψασα, χεχώρηχε δὲ χαὶ διὰ 

ψυχῆς καὶ σώματος (14) || 16 καὶ ὁ --- ἀτελεῖς (20) om. || 21 ποιεῖν || 22 χαὶ τὸ] τὸ δὲ Ι 
ἀδ.---παϑεῖν] τὸ ἐναντίον || 23 δὲ post συναμφῳ. coll. || 24 ποιῆσαι] expl. 

f. 37 El. p. 229,11 περὶ ὀνομάτων sia καὶ ἀδυναμία. ὅρα πῶς olxetots οἰχεῖα 
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ἀποδίδωσιν: tH yap ποιεῖν τὴν Odv. || 12 ofov— advv. (16) om. 16 ἰστέον δὲ |! 19 αἱ om. || 

22 οὐδὲ---χαϑόλου (24) om. 

29 alt. μὲν om. | 

| 24 ὀνομ.. δὲ ἕξεως χαὶ dead. \| 26 τὰ ἕξ om. || ἀεὶ om. || 

29. 30 τὸν] τὸ || 33 κῶλα] expl. 

f. 38x El. pe 230,9 ἔστι δὲ διάχρισις τῶν παϑητικῶν ποιοτήτων ἀπ᾽ ἀλλήλων" διαφέρουσι 

γάρ, ὅτι || 12.13 ἄπορα--πῶς γὰρ] ἀπορία πῶς [19 post ϑερμ.. add. λέγεται 7 || 14 γλυχὺ 

τὸ δὲ ϑερμόν || 15 ἄπορον---προκείμ.1 πῶς δὲ καὶ ποιότης || 18 λέγ.---ὅτι] λύσις || 19 αὖται 

om. || ἡ ϑερμ. -- μέλιτος om. || 21 καὶ πλ.--τί ἐστιν (22) om. || 22 δὲ om. || Aéy. τὸ p. 

mote μὲν coll. || 25 χωρὶς post ποιότ. coll. 26 μέλι om. || ante ὡς add. τὴν || 28. 29 ὅτι--- 

λαμβ. om. || 29 δὲ---ταῦτα] διὰ τί τὰ χρώματα || 90 ἢ --γλυχέος] ὥσπερ Yeppatvetat ὁ τοῦ 

ϑερμοῦ || 34 ἀντιλ.] expl. 

f. 39r El. p. 234,16 ὡς ἡ || γεγενημένη || mad. π. λέγ. coll. || 17 τοιοῦτον om. || 
5) i ἢ ἀξ θυ i 

18 λέγεται] expl. 

f. 39v El. p. 233,15 διττὸν τὸ τραχὺ || 16 τὸ λεῖον om. || 17 post yap add. τινα 

18 τό τε-- πρίονι om. || 20 ἡ λειότης om. || 21 dvay.] expl. 

f. 40" El. 235,23 τὰ ἐναντία τῇ || 25 ἄχρου] expl. 

f. 43° El. p. 243,18 τὰ ἄμεσα 7 οὐσ. || 20 ἡ ὡς νόσ. χαὶ vy. ἃ EON), διότι γίν. 

91 χωρὶς--- φϑορᾶς om. || 22 τοῦ φαιοῦ om. || 23 μόνον] μὲν || τῶν ἐν. om. || πάντως om. | 

dta—éxetvov (24) om. | 24 ὑπ. μὲν || 25 μέλαν] expl. 

f. 4ν El. p. 244,11 δεῖ ane ὅτι ἵνα || 11.12 εἰς ovvdp. yp. coll. || 12 γὰρ μὴ coll. | 

17 οὐδὲ --ὁρᾶ om. || 17.18 ob — ἐκείνω] ἐπειδὴ οὐ πέφυκεν ἐν tH yp. ἔκ. ἔχειν ὁδόντας Ι! 

18 αὕτη--οὕτως (21) om. || 21 ἔστι δὲ στέρ. || 21.22 poo. δεχτ. om. || 22 χρόνον] expl. 

f. 44- El. p. 245,32 οὐ λέγεται || p. 246,1 πήρ. σχελῶν] expl. 

f. 44ν El. p. 246,30 ἔχει ἡ διάχρ. || 32 xaiom. || ἀμφ. ἀπ. δυν. coll. || τ 247,1 ζῶον 

om. || 4.5 χαὶ τὸ---τυφλ. om. ἐν. ταῦτα om. | 6.7 ὅτι--δύν. om. || 1 δὲ om. || ἅμα 

om. || 9 πάντως om. || 13 ἔτυχεν] expl. 

f. 46: El. p. 248,12 ἡ χατάφασις καὶ ἀπόφασις διαιρεῖ || 12.13 ἢ γὰρ- οὐ zat. om. || 

14 ἡ ἕξ. καὶ ἡ ot. || ὄντα om. |] 15 ἐὰν --- ψεῦδος (17)] τὸ γὰρ πατὴρ οὔτε ἀληϑὲς οὔτε 

Ψευδές. καὶ ἐὰν εἴπω ὄψις, οὔτε ἠλήϑευσα οὔτε ἐψευσάμην || 17 ἐὰν δὲ τ τις || 18 χαὶ 

λ. Gxt] οἷον || υἱός] πατήρ || 18. 19 alt..cwxp.— ἔχει om. || 20 τῶν om. || alt. ἐπὶ om. || 

28 pa expl. 

f. 47: ΕἸ. p. 251,21 διαιρεῖται τὸ πρότερον || 25 τοῦτο xup. coll. || 27 μόνον] expl. 
καὶ τούτων οὐ πάντων || 25 7 ὄψιν---ἔχειν (26) om. | 

f. 48v El. p. 254,3 διαφέρουσιν ἀλλήλων. ἀλλ᾽ ἡ μὲν κατὰ τόπον aan τῶν ἄλλων. 

zat δηλοῦ 4 ὡς προείρ. om. || 9 ἐλάττονα] ως 

f. 49. El. p. 254,20 ἱστέον || 21 χαὶ om. || 22 γῆ ἣ ἐν τῇ μ.. coll. || τῷ] τὸν || 23 τῷ! 

τὰ || 24 τῷ] τὸ || 25 7 φοβ. om. || 27 δέονται (pr. 1.) || α nae ae om. || 28 zat ta 

τοιαῦτα OM. | 32 xata—ylv. om. || διαστ.] expl. 

f.49r El. p. 254,36 ὅτι ἐναντία τῇ κινήσει || pe 255.1 ἀλλὰ--- κίνησιν (3) om. || 4 zat 

τῇ --ἐναντ. om. || 5 ὁ ἀρ. om. || 6 τὰ ἐν.] τὸ ἐναντίον || 7 δὲ φϑ. coll. || τοὐναντίον] expl. 
! i 1 4 

Monacensis 399 [v. p. XVI] Eliae in Categorias commentarium M 

bis exhibet, f. ean a f. 278412". haee eadem manu scripta 

sunt, sed ex diversis fontibus derivata. prius commentarium eodem quem 

inscripsimus titulo instruetum ex Parisino 1937 vel eius nescio quo ge- 

mello videtur transeriptus esse, librario satis neglegenter rem agente, 

alterum commentarium titulo orbatum ex exemplari bonae notae fluxit, 

sed librarii oscitantia multa accepit menda. specimina, quae olim paravi, 

ita distinguam, ut ubi lectiones differant, prius commentarium nota M*, 

alterum nota M? signetur. 
P- 107,4. αὐτοῦ || 5 περιβάλλωμεν || 6 πυϑαγορίω Ma || τὴν τοῦ πυϑ. Ma || 7 pees 

(sic) Ma || 8 αὐτοῦ τὴν φιλ. coll. Ma || 15 xat ἐπειδὴ om. Νὺ || p. es 4 τοῦ om. Ma || 5 νόμω 

τέχνης) ὁμοτέχνης Ma || 8 τέλεια] τέλη Ma: τέλειαν (sic) Mb || 9 et} ἡ Mb || 19 ante ἐπειδὴ 
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add. ὡς Mb || 23 γὰρ ἀνδρὸς in mrg. suppl. Mb || 27 mpdzerrat Mb || 29 ἄλλους] ἀλλήλους 

Ma || 30 συμφων.] διαφωνοῦσι Μὰ || 31 αἵρεσιν om. MP || 52 γὰρ om. Ma || 35 αἱρέσεως Mb || 

pe 109.1 ἐρετριεῖς διὰ μενέδημον τὸν iter. Mb || 2 ἰλιαχοί || ὃ ἰλιάδος || 5 ὡς ot] οἷον || 7 map- 
μενίδιος || 10 6 om. Mb 11 χατασχευάζειν Mb || ἐνόμιζε Ma || τοῦ om. Ma || 21 πᾶσαν 

ταῖς Mb || 

P. 255,33 παύεται δὲ αὐτὴ Ma 

Amprostanus N 284 sup. chartaceus saeculo XIV(?) seriptus Aristo- 

telis Categorias exhibet scholiis ornatas, quae quamvis diserepent, ex” 

Elia videntur petita esse. specimen, quod subiciam, A. Gerecke comparavit. 

f. 20 El. p.185,6 ἐκ τῶν 646 περὶ ποσοῦ. μετὰ τὴν οὐσίαν περὶ ποσοῦ λέγει. 
» , x a la . ὙᾺ "! > ᾿ pe ae ee | ἢ ΤΡ τς » 
ζητητέον. a’ τὴν τάξιν, B’ εἰ (8) || 8 τὸ ποσ ὃν] ἐστὶ ποσοῦ || 9 τούτων. ἡ OM. ΠΡ ost 

ῥοπῆς add. γένος τὸ ποσόν ὯΝ om. || alt. xat om. || 10 pre zai om. || ὃ dotpov. om. || 

12 post συνεχοῦς pergitur....(?) ὅτι μετὰ τὴν οὐσίαν, ἕξ αἰτίαι. a’ ἡ οὐσία xotvuvet 

ὶ ἢ δυσὶν ἰδίοις τῷ ποσῷ, τῷ i a ἐναντίον χαὶ τῷ μᾶλλον χαὶ ἧττον. διὸ γειτνιᾶν εἰχὸς 
= i . 

c 
! 

> ~ ‘ ~ a a> t > > ~ ~ ~ fi Leese: 
αὐτῷ TPO τῆς ποιότητος. β' 7 ὕλη 7) ANELOE 0S πρῶτον ποσοῦται ELTA TOLOUTAL. γ᾽. -ἢ ὕλη 

. ‘ ” » > ‘ » , ~ 3 ~ ~ s 4 

τὸ ποιὸν διέφυγεν ὅτι ἄποιος, οὐ μὴ ἄποσος: pia γὰρ τῷ ane τοῦτο δὲ ποσοῦ TO μία. 
a bd ~ . Ἵ BJ ~ ‘ , X » ν , ΄΄ 

δ᾽ ἐν τῷ περὶ οὐσίας ἐμνήσϑη μικροῦ καὶ μεγάλου, ἃ ποσά, καὶ ἔδει τὸν περὶ τούτων λόγον 
5 

πληρωϑῆναι. εἰ 6° ἐρεῖς ὅτι ἐμνήσϑη ἐχεῖ. χαὶ ποιότητος ey αἱ δεύτεραι οὐσίαι ποιόν τι 

zal ποιότητες", ἀλλὰ τῆς οὐσιώδους οὐ τῆς χατηγορίαν ποιούσης συμβεβηκότος. εἰ 7 οὐσία 
ἜΡΩΣ eg ie te Ξ : a> τον τ τ ἘΝ 

τὸ πρῶτον χαὶ τὸ δεύτερον. ἐπιδέχεται, ἃ τοῦ ποσοῦ" πρώτη γὰρ οὐσία χαὶ δευτέρα. διὸ 
αἱ id 5 ἐπεὶ χαὶ ὁ ἀριϑμὸς ΘΟ: γειτνιᾷ τῷ ποσῷ. ποιῶν τὴν 

x 

νον - ς ᾿ 
ς᾽ χαὶ αὐτὴ ἡ τάξις τοῦ ποσοῦ ἐστι" 

7 4 . Re ead SN 
τάξιν. 8’ Goxet μὴ γένος εἶναι τὸ ποσὸν συνεχοῦς xal 

Ε 

ἡ. 

ΠΣ: τὰ γὰρ εἴδη οὐ δεῖται 

ἀλλήλων πρὸς ὕπαρξιν, ὡς τὸ ἄλογον οὐ τοῦ Aoyrxod, τὸ δὲ συνεχὲς ποσὸν δεῖται TOD διορι- 

σμένου" τὸ γὰρ σῶμα τρεῖς Eyer διαστάσεις, ὃ διωρισμένος ἐστὶν ἀριϑμιός. λύσις" τριῶν (180,8) || σμενου το γὰρ σῶμα τρεις eye OLAGTASCELS, wp σμενος ἐστ ριῦμος σις τρ 20) 

p- 150,8 ae τρεῖς || 9 yap ἄλλῳ τινὶ τρισὶν αὐταῖς εἶναι, οὐ me σῶμα. ἔτι el τὰ τρία || 

10 ἔδει] καὶ || συνιστ. τὸ om. [σῶμα εἴη || 10.11 μέλ. Eavd. λευχ. || 11.12 ὅτι ἐπιδέχ.] 

ἐν τοῖς εἴδεσιν οὐχ ἔστι τάξις || 12 ὃ om. || ἀριστ. δὲ || 13. 14 πρὸς---ὅτι] λύσις || 14 τοῦ om. || 
τάξιν ἐδέξ. coll., tum pergitur ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀξίαν, ὡς τὸ λογικὸν προηγεῖται ἀλόγου xat 

τὸ διωρισμένον τοῦ συνεχοῦς. τὸ διωρισμένον γὰρ ἑνὶ (17) || 17 αὐτοῦ || 18 ἐστιν om. || 
post πολλά perg. γ᾽ εἰ zat τῆς ῥοπῆς γένος τὸ ποσόν. πάϑος τοῦ συνεχοῦς ποσοῦ 7 ῥοπή; 

οὐκ εἶδος ποσοῦ" πᾶν (23) || 23 χοῦφόν ἐστιν || post βαρὺ perg. ὡς ἡ Sepia πάϑος ἐν 

πυρί, χαὶ ἡ ῥοπὴ ποιότης οὐσιώδης ἐν σώματι. 

Parisinus 1900 [H. Omont II p. 161] chartaceus saeculo XIV ex- 
aratus f. 99—148 hune librum exhibet ab A. Eltero collatum. et ipse in 
marginibus multis notis ornatus est et ex exemplari notis instructo fluxit, 
quae multae in contextum irrepserunt (ef. p. 109,6 111,2 114,32). libra-_ 

rius re neglegenter gesta alia ipse correxit aut supplevit, alia alteri. 

manui duobis saeculis posteriori corrigenda aut supplenda reliquit. verba 
et itacismi maculis et compendiis deformata sunt. accentus ac signa 

distinctionis omni ratione carent. sub finem quinque foliorum marginibus 
abscisis codex detrimentum accepit, quo versuum exitus interierunt. de 
fide eius vide p. XII. 

Paristnus 1917, de quo in praefatione Ammonii in librum De interpr. 
dixi, f. 1—16 scholia exhibet ad Magentini in Categorias commentarium 
appicta maximamque partem ex Eliae libro derivata. ea quae sequuntur 
exempla occasione data a me descripta docebunt scholiastam diligenter 
rem egisse memoriamque scholiorum talem esse, ut ad emendanda verba 
locis paucis inde repetere potuerimus subsidia. 
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f. 6v El. p. 184,33 πάλιν ἀποροῦσιν ὅτι πῶς ἣ αὐτὴ || 34 primum καὶ om. || 35 ter. 

ἀπ.) πάλιν ἀποροῦσι || 36 φησίν om. || zat σχότος om. || p. 185,2 ἐστί] expl. 

f. «v El. p. 185,25 ἀλλ᾽ εἰ ἀπορήσει tes λέγων || 27 ἐλέγετο || 28 σοι om. || 
I 

| 

» “290 
ol πέμπτη] χαὶ ἄλλη || 31.32 peta τὴν οὖσ. διαλ. περὶ t. π. coll. || 32 post. οὐσία add. 

διαιρουμένη || ἐπιδέχετο || 33 ποσοῦ] expl. 

a f. St El. p. 196,1 ἀνωτέρω || 2 καταμετρ. || ὃ Bp. xat μαχρᾶ coll. || τοῦτο || 4 παρα- 

δέδωχε || 6 ἰδίου τοῦ om. || παραδεὸ.] expl. 

f. 10° El. p. 209,31 ἄλλο ἀντιστρέφειν || pe 210.2 ὁμοίως κτλ. 

f.10v El. p. 212,8 ἀποροῦσι ὅτι οὐ || 9 ἐστί om. || 11 Get || καὶ] ὡς || 13 ante πη- 

δαλιωτὸν add. xat || 14 λέγ. οὖν (xat om.) || Ado. τρεῖς coll. || μίαν om. || 15 βούλεταί 

TiS “TA. 

Parisinus 1937 [H. Omont IL p. 167] chartaceus saeculo XIV_ ex- 

aratus f. 35—65 Eliae commentarium continet eodem quem inscripsimus 
titulo ornatum. ex specimine, quod A. Eltero debetur, apparet codicem 

gemellum esse Parisino 1900 neque illi fide cedere. 

pe 107,4 αὐτοῦ || 5 περιβάλλωμεν ||  πυϑαγορίω || 8 αὐτοῦ τὴν. coll. | p. 108,19 ἐπεὶ || 

21 αὐτῶν |j 23 pr. zat om. || 29 ἄλλους ex ἀλλήλους corr. || 30 συμφων.] διαφωνοῦσι || 

32 γὰρ om. || 33 ἀξίοις λόγοις m? || 35 καὶ] ἢ || pe 10991 μενέδιμον || 2 ἰλιαχοὶ || 3 tde- 

doos || 5 ὡς ot] οἷον || 6 παρμενίδιος || 20 ἀντιπεῖν || 21 πᾶσαν || 24 ἐφιχτοί || p. 110,2 
κατειληφῶσι || 7 post berdy add. πάντως δὲ Leddy || 25.27 παντὸς ἀνθρώπου || 

pe 112,31 et 113,1 λύκιοι || 112,33 τῶν om. || alt. tod om. || p. 118,2 περιπάτων || 

Marcranus 201 [vide p. XVI] praeter Ammonii interpretationes 

duo genera scholiorum exhibet, quorum alterum ex Eliae libro derivatum 

est, alterum eandem commentarii formam prodit, quam in codice Urb. 35 
deprehendimus atque a Davide repetendam esse coniecimus. Eliae 

scholiorum yarietates infra subicientur, unde scholiastam satis libidinose 

rem egisse intelleges. tamen codicis fide factum est, ut nonnullis locis 

scholiorum subsidio commentarii forma sublevaretur. deseripsit J.'Tschiedel. 

f. 24v KE]. p. 251,7 περὶ προτέρου διαλ. || 8.9 πρώτην xat δευτέραν || 10 δὲ om. || 

11 ante alt. zai add. ἀλλὰ || 14 δεύτερον om. || 16 τινα om. || 17 παραλαμβανόμενος || 

διδάσχων || δὲ om. || 19 τοῦ ἑνὸς || 24 τὸν χρόνον | 25 τοῦτο xup. coll. | 27 λέγεται om. || 

30 zat om. || 33 διαγράμματα | Ypappexat] dpyavexat || p. 252,6 τοῦ om. || post ἀντιστρ. 

add. μὲν || 7 ϑατέρου || 8 τὸ εἶναι τὸν υἱὸν ὡς ἄνθρωπος || 9 τῷ πατρὶ om. || 13 γὰρ om. || 

μεταπίπτον || 15.16 ὦ p. δούλειον ἦμαρ eldes ἐχ τυραννικῶν δόμων. (expl.) 

Ρ. 258,1 τὰ τρία || 2 τῶν] τοῦ || ὃ τὸν 

| 9.10 γὰρ ἴσον xat evan. || 12 alt. τὸ om. || 14 προτ.] expl. 

f. Zor El. p. 252,27 xai περὶ τοῦ dua | 

χρόνον || 5 τὸ (sic) εἶναι αἴτιον 

f. 25v El. p. 258,28 ἡ χίνησίς ἐστιν ἐξάλλ. χαὶ ἔχστασις || 29 pr. ἢ om. || 30 ποιεῖ 
τὸ om. || 33 χαὶ τοῦτο om. | 37 tert. ἢ] οὐχ || ἀλλοιώσεως] expl. 

f. 26r El. p. 255,3 ἐναντίας χινήσεις λέγει || 6 ἐναντία (alt. 1.) | 8.9 zat εἰ---κίνησις 
om. || 9 δύνασθαι om. || 11 χαὶ ἀπορ. || 13 αὐτὴ ἀεὶ μείζων || 15 Any. μέλ. coll. || Apep.— 

dteot. (16) om. || 16 πρῴτη--μάχ. om. || 17 εἴπερ᾽ || 18 primum 4 om. || 18 ἑνὶ ἀντ. 
coll. || 19 δύο λύσεις om. || 22.23 ὡς xatd φ. τῶ παρὰ φ. || 23 post φύσιν pergitur ἰστέον δὲ 

ὅτι ob τὸν πρέποντα φυσικῇ τρόπον ὁρίζεται τὴν κίνησιν: τοῦτο (253,16) || p. 253,17 οὐ -- οὐδὲ] 

ἐχεῖσε γὰρ χαὶ τοὺς ὁρισμοὺς καὶ || 17. 18 τὰ ait. τ. χιν. λέγει coll. || 18 ἀλλὰ] ἐνταῦϑα δὲ || 

τὸν τῇ ὃ. πρέπ. coll. || 19 καὶ ἀπαρ. || καὶ λέγει || 20 χιν.] αὐτῆς || 20. 21 ἐν τ. κατ. αὖτ. ἐδ. 

coll. || 22 δεχτ. ἐστι coll. || 24 αὐταὶ | 

διαλέγεται, ob τοῦ π. (255,24) || p. 255,25 ἐν] ἦν || 27 τῶν ς’ κατ. τῶν συνϑ. || 28 τῆς 
om. || 29 τῆς om. || περιεχούσης] expl. 

26 post μεταβάλλειν pergitur περὶ τοῦ ἔχειν ἐνταῦϑα 

pe 

Q 
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Quattuor codices Vaticanos A. Mau Romanus perlustravit nobisque 
suppeditavit inde specimina. sunt autem hice: 

Varicanus 1018 [Brand. p. 52] chartaceus saeculo XV scriptus ante- 

posito titulo ἐξήγησις σὺν ϑεῶ τῶν δέχα χατηγοριῶν ἀπὸ φωνῆς Δαβὶδ τοῦ 

ϑεοφιλεστάτου φιλοσόφου f. 80) -- ΘΒ) hoe commentarium exhibet. 
᾿ Varicanus 306 [Brand. p. 58] chartaceus saeculo XV exaratus ante- 

posito titulo εἰς tas χατηγορίας ἐξηγήσεις Δαβὶὸ τοῦ φιλοσόφου f. 129'—237" 

Eliae commentatium continet, subscriptione addita τέλος σὺν ϑεῶ τῆς ἐξη- 

γήσεως τῶν χατηγοριῶν. 

Varicanus 1023 [Brand. p. 56] membranaceus saeculo XIV seriptus 
inde a f. 110 hoe commentarium exhibet et prolegomenis orbatum et in fine 

mutilatum. nam titulo ἀρχὴ σὺν ϑεῶ τοῦ χειμένου χαὶ τῆς αὐτοῦ ἐξηγήσεως 
(p. 130,1) anteposito post lemma ᾿ Θμώνυμα λέγεται ὧν ὄνομα χτλ. Incipit 
᾿Εἰπειδὴ σχοπὸς αἱ χατηγορίαι (p. 192,3) et desinit in lemmate μάλιστα δὲ ἢ 

ἐναντιότης τοῦ ποσοῦ δοχεῖ περὶ τὸν τόπον ὑπάρχειν (Ὁ. 191,0). 

Vaticanus 2169 [Col. 8] chartaceus saeculo XV exaratus f. 1—48 

Porphyrii in Aristotelis Categorias expositionem per interrogationem et 

responsionem exhibet, f. 49—163 Eliae commentarium eodem quem in- 
scripsimus titulo ornatum. in fine addita sunt priore manu τέλος σὺν de® 
τῆς ἐξηγήσεως τῶν χατηγοριῶν, altera manu χαὶ τὸ παρὸν ἐτελειώϑη βιβλίον 

προστάγματι χαὶ δαπάνῃ τοῦ ἐχφανεστάτου χαὶ λογιωτάτου χόμητος ᾿Αλβέρτου 

eadem manu totus codex re- 
\ 

πίου τοῦ χαρπαίων ἄρχοντος, καὶ τὰ ἕξῆς. 

census et emendatus est. 

Quamquam quattuor hi codices parvi sunt pretii, tamen V videtur ali- 
quantum fide praestare. ex reliquis R et S socordia librariorum multas 

gravyesque maculas acceperunt, T ab homine erudito correctionibus in- 
quinatus genuinam formam multis locis perdidit. 

p- 135,1 tit. om. RS: post χειμένου add. xat τῆς αὐτοῦ ἐξηγήσεως T || 

RSV || 7 τὸ] τῶν V? || ἕν] ἐκ V || 10 &. μόνον λέγ. coll. R || 10 εἴπομεν ST || 12 οὖν 

om. RSTY || 13 δείξομεν S || 14 παραλαμβ. 5: || 15 ante etx. add. τὰ δὲ πεπερασμένα S || 16 τῶν 

δὲ om. T || 19 tH] τὸ RS || 19.20 tH ἀπ. τὸ πεπερ. coll. RSV || 20 ἀνα- 

κλιϑῆ S || 23 ἐν om. RSTV || 24 alt. τὸ om. T || 27 ἔσται om. S || 28 λύσις R || p. 186,4 

εἶναι post συν. coll. R || 7 zat εὔβουλος suppl. V? || 10 δὲ om. RSV || 11 δεικνύειν RSTV || 

12 συνόνυμ. V || ἰδίως R || 15 obtws V || 18 μὲν post αὐτὸ (19) coll. RSTV || δὲ om. 
STV || 20 εὐβούλου 8 || ἐν---πρᾶξις om. T 

[4] 

| 2 lemma om. 

ἀριϑμῶν 5 

| 21 ὧν.--χοινόν om. 8. || μόνον om. RV || 22 τὸ 
|| 25 τῆς ὑπογραφῆς RSTV || 26 σαφηνήσωμεν S || 29 ἰάμβλιχος S || 31. 32 ϑεω- 

ρεῖται T || 52 7 om. S || Ρ. 197,4. τὸ λέγεσϑαι S: τὸ λέγεται TV || 5 νοήσομεν TV || 
ὁ τὸ] τῷ V1 || 1 καχῶς] γὰρ καλῶς T || 8 ὡς περὶ] ὥσπερ RSTV || 10 τῶ] τὸ RSTV | 
βλίτηρι T || σκιδαψός T |) 13 ἀναχόλ.] hucusque V collatus est || 18 οἱ om. T || 20 πολλὰ 
om. S || 22 post ὧν add. εἰπὼν ἀντὶ τοῦ ὦντινων πραγμάτων RST || 24 λέγω RST || 
26 μέρους om. T || 27 καλλοῖς R || p. 138,35 ἢ τὸ] τὸ S: τὸ δὲ RT || 5 ἀσπίδας R || 

« , mn 

ὁμώνυμον 'T 

76 om. T || 12 ὁ om. S || 13 τὸ (ante τοῦ) om. S || 13.14 προχαταλαβόντος T || 
15.16 ὡς ἡ---μετέχεται iter. S || 17 post peteydp. add. ὡς i τοῦ κήρυχος φωνή T || 
20 εἰρημ..1 διηρημένον RST || 22 ἕν τῇ ἀντὶ ST || 24 εἴπης 5 || 26 χατοὔνομα R || 28 pr. 6 om. 
5: post ὡς coll. T || ante λόγος add. zai RT || p.139,1 ἐχούσης T || 2 τὸ om. 8 || ὑπὸ 
om. S || 4 cahapivys S || 5 ὀιλέος R || ἑχάτερα S || 8 τὴν om. R || 13 φησί S || οὐσῶν 
> 

δύο coll. R || οὐσῶν om. S || 16 ὅτι] ὡς superser. S || βουλόμενος om. S || 16 ἐντὸς] ἔν- 
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youry RST || 17 τὸ ἄλλο R || 19 ἐν--πρᾶξις om. T || 24 λέγεται T || 29 ποίων S || 31 τὸ αὐτὸ 

(ὀνόμ.. om.) S || 51.32 ὀνομάξονται RST || 32 ἔννοιαν post τοῦ ὀνομ.. coll. T || 32.33 τὸν (τὴν 

S) . . ὀνομαζόμενον RS: tod. . ὀνομαζομένου T || p. [40,5 ἃ δὲ --ἔννοιαν om. T || 7 ὀνομάσει 

RST || 8 ὀνομάσει ST || γενέσϑαι RST || 10 pr. τὰ om. RS || 14 εἴπωμεν T || ὅτι om. T || 

17 τοῦτο RST || 6 om. RST || 18 εἴπη RS || οὗτος 5 χαλέσει RST || λαῶν ante za. 
Ϊ ] | Ι iH 

coll. T || 19 pr. τὰ om. T {| 21 βιβλ. % oped. coll. R {|| 22.23 pr. ὃ yey γαρυ..--- ἀνθρώπου on. Ρ I pee 1 σι \| ] γεγρα! ρ 

Ὁ || 95 οἷον τὰ--ὃν om. S || 21 πτῶσιν] πόσιν S 30 τῆς ἰοῦς om. RST || 30.31 ἄργη- 
Π | | 1| Py 4 

φόντης RST || 31 pr. δὲ] γὰρ R || xp. ov. RT || ὅταν S |j 34 τὸν δένδρον R || p. 141,1 

ὅποιον T || ὃ χαινόν RST || alt. τὸ om. RST || 776 om. RST || ὁμώνυμος RS || ὃ πόλιν] 

πάλιν R: πάλην ST || 10 ἔχεις] ἔχις S || 15 δὲ om. T || ἐν--πρᾶξις (16) om. T || 17 ante 

συνών. add. tit. περὶ συνωνύμων T || δὲ om. RS || τὸ om. R || ante λόγος add. κατὰ 
« > 

τοὔνομα T || 22 τοῦ] τὸ S || δείξομεν RS || 23 εἰσὶ--- συνών. om. 8 || 24 συνώνυμα] hucus- 

que RST collati |, 

p- 255,12 ἡ om. R || 13 λέγει RS || ἡ om. KR || 14.15 μειοῦται --χινούμ. om. R || 

15 εἰσι RS || 16 ἠρεμία μάχεται (17.18) om. R || 18 καὶ om. S || evi om. RSV || 22 ante 

ἑνὶ add. ἐν R || 24 in mrg. περὶ tod ἔχειν R || 26 αὐτοῦ] ἀπὸ tod R || 28 τῆς om. RSV || 

30 μεγέϑους S || 31 ἔχ. ποιότ. coll. R || 35 ἀλλότριον om. R || 37 mavetar R 

Branpisit prolegomena et scholia ex codice Vaticano 1018 (R) derivata 

sunt; ad scholia emendanda etiam Vaticanus 1023 (1) videtur adhibitus 

esse, qui cum prolegomenis careat, cayendum est, ne Brandisii nota 

p. 22 in errorem ducamur. 

b 
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IN PORPHYRIT ISAGOGEN 

ET ARISTOTELIS CATEGORIAS 

COMM™MENTARIA 

Comment. Arist. XVIII 1. Eliae in Porph. Isag. et Arist. Cat. C 



SIGLA | 

© = Coislinianus 387 

P= Pansimas 197% 

V = Vindobonensis phil. gr. 69 

c = Crameri editio 



ΠΡΟΛΕΓΌΜΕΝΑ SYN OEQI ΤῊΣ ΦΙΛΟΣΌΦΙΑΣ. — Crameri ea. 
Anecd. Par. IV 

p- 389 

ΠΡρᾶξις α΄. 

>} SA , ~ 3 πος ΤΣ > \ \ 

Ἐπειδὴ πάντα τοῦ ayatod ἐφίεται καὶ χοινὸς πάντων ὅρμος ἐστὶ τὸ 

ἀγαῦόν (ἀγαϑὸν γὰρ εἴρηται διὰ τὸ ἄγαν ϑέειν ἐπ᾽ αὐτὸ πάντα: τὸ δὲ 20 

6 ἀγαϑὸν ἐπίτασιν δηλοῖ, ὅϑεν χαὶ γραμματικῶν παῖδες παραγγέλλουσι μὴ 
, 3 ’ X > € la Ss \ \ \ 2) ~ >] 

ἔγειν ἀγαϑώτερον xat ἀγαϑώτατον διὰ τὸ μὴ ἐν μιᾷ λέξει δύο εἶναι ἐπι 

τατιχώτεραᾳ, ἀλλὰ λέγειν μᾶλλον ἀγαϑόν, δύο γὰρ λέξεις 2 ~ \ 
ἐνταῦϑα εἰσι, xat 

μάλιστα ayatov, ὅπερ ἐπιτατιχώτερον χαὶ τοῦ μᾶλλόν ἐστι), τούτου χάριν 

τοῦ εἶναι μὲν χαταφρονοῦμεν πολλάχις, τοῦ 68 ἀγαϑοῦ οὐ χαταφρονοῦμεν᾽ 2 
la Gd - ΄ 55 

10 χαὶ αὐτοὶ γὰρ ot τὰ χαχὰ διαπραττόμενοι οὐχ ἢ χαχὰ διαπράττονται, ἀλλ᾽ 
1 > , ΄ ~ > x [- -" \ ~ ~ 5 cy ~ Ql 

ἡ ayada: ὃ γοῦν ἰατρὸς ἑλχοῖ τὸ σῶμα (eases οὐχ ἑλχῶσαι προῦέ- 

os ἀλλ᾽ ὑγιάσαι PUES χαὶ ὃ φονεὺς ἐγχειρεῖ τῷ pou οὐχ ὡς 

φόνου ὀρεγόμενος ἀλλὰ διὰ τὸ προσγινόμενον αὐτῷ ἐξ αὐτοῦ χέρδος, ὅπερ 30 

ἐχεῖνος ἀγαϑὸν νομίζε'. πάντα | οὖν τοῦ ἀγαϑοῦ ἐφίεται, ἀλλ᾽ ἣ τοῦ ὄντως 390 

15 ἀγαϑοῦ ἣ τοῦ νομιζομένου, οὐ πάντως δὲ ἀγαϑοῦ. 
5 i a , ~ b} Ὁ ~ 5] a ” > QO~ ~ 5 Ω 7 

Εἰ οὖν πάντα τοῦ ἀγαϑοῦ ἐφίεται, ὃ ἂν δειχϑῇ μᾶλλον ἀγαϑόν, 
Ἁ ia ~ > ΄ ¢ \ ~ \ “«Ὰ δ { , 

τούτου μᾶλλον ἐφίεται’ ὡς γὰρ τὸ μᾶλλον ϑερμὸν μᾶλλον ϑερμαί- 

vet χαὶ τὸ μᾶλλον ψυχρὸν μᾶλλον ψύχει, οὕτω χαὶ τοῦ uahrov ἀγαϑοῦ 5 

μᾶλλον πάντα ἐφίεται. χαὶ ἡμεῖς οὖν διάπυροι χαὶ ἐχμανεῖς ἐρασταὶ φιλο- 

20 σοφίας γινόμεϑα, εἰ τὸ παραγινόμενον ἡμῖν ἐξ αὐτῆς ἀγαϑὸν γνῶμεν ὁποῖόν 

ἐστι’ μέγα γὰρ τὸ ἀγαϑὸν τῆς φιλοσοφίας χαὶ τοιοῦτον ὁποῖον ἐδήλωσεν 

1 In titulo post φιλοσοφίας add. Πορφυρίου P 2 πρᾶξις a’ om. P ὃ πάντα 

τοῦ ἀγαθοῦ ἐφ.}] cf. Plotin. Ennead. I, 8,2 p. 72 ὅρμος) ὅρος P ἐστι 

om, ΟἹ 4 εἴρηται] λέγεται Ρ πεύνεας E (0 va 34,04) 4.5 τὸ δὲ 

ἀγαϑὸν --- μᾶλλόν ἐστι (8) fort. eicias ὃ ayatov] ἄγαν Ce 0 ἀγαϑέστερον 

“at ἀγαϑότατον (sic) P vy om. P εἶναι] xat P 7 ἀλλὰ λέγειν] ἀλλέ- 

γειν ΟἹ 10 ἢ] ὡς c 11 ἢ] ὡς superscr. C?: om. Οἱ 14 ὄντος Ce 

15 οὐ πάντως] πάντως P: corrigas οὐχ ὄντος 17 yap Yep τὸ (Hep del.) C 

17. 18 ϑερμένει Ο (at superser. m.?) 18 τὸ (ante μᾶλλον ψυχρὸν) om. Ce 
19 zai (ante ἡμεῖς) om. Brand. 20 γενόμεϑα Ce el TO παραγινόμενον] ἐμπαραγινό- 

μενον P γνῶμεν --ἀγαϑὸν (21) om. P 21 τοσοῦτον P 

Comment. Arist. XVIII. 1 Eliae in Porph. Isag. et Arist. Cat. I 

2? 

ΜΝ 
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~ ‘ ς ~ 3 ‘ > .} q "A = 29. > © 

ὃ [Πλάτων περὶ αὐτοῦ εἰπὼν ὅτι “tovodtov ἀγαϑὸν εἰς ἀνθρώπους οὐδὲ ἦλϑεν 10 
oh > ~) “5 > oy wn) \ > ΠῚ pres ΄ 

ἥξει ποτὲ δωρηϑὲν ἐχ ϑεοῦ. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ ἀγαϑὸν τῆς φιλοσοφίας 
΄ ~ > . Ἀ ~ > , a ~ >, ~ 

γνῶναι οὐ δυνατὸν τῆς φύσεως αὖτ |S αγνοουμένης, det τὴν φύσιν αὑτῆς 
΄ 

ἡὴξ 

‘ 

ΟῚ , ~ ‘ a , . , \ ea > P: 

εἰπεῖν ὁποία τυγχάνει" τῆς 140 διαίρύρου, φύσεως Olavopay xe aes ayattov. 
“ed ~ 7 5 . ~ ’ὔ ᾿] i? 

5 οὕτω τοῦν ἵππου ἀγαϑὸν τὸ ἴτην εἶναι χαὶ πορευτιχὸν τοῖς ποσίν, ἀνθρώπου 45 
>. > > ~ ἢ ᾿ ΄ - , ὅσ τς » 

ὃὲ ἀγαϑὸν τὸ ἀναϑρεῖν ἃ ὄπωπεν: wovos γὰρ τῶν ζῴων αἀνῦρωπος ava- 
2 ΄ “ ss ΄ , ΄ > ~ ¢ , 

υἱμνήσχεται τῶν ἀλόγων μνήμην ἐχόντων μόνον, ὡς δηλοῖ ὃ χύων TOD 
a, 

b) . ΄ eo Cw, " > v Vv 

Ὀδυσσέως 6 "Ἄργος φυλάξας thy μνήμην εἰς εἴχοσιν ἔτη. οὐ ταὐτὸν δὲ 

uviun χαὶ ἀνάμνησις" μνήμη μὲν γάρ ἐστι μονὴ νοῦ, ἀνάμνησις ὃξ ἀπολο- 

m- φιλόσοφος [Πρόχλος 20 » 3 \ ¢ ~ ᾿ ov ΄ > 10 μένης μνήμης avavéwors. χαὶ ἡμεῖς μὲν οὕτως. 6 ὃ 
ay ~ ~ Ν <4 Le lj ve ’ ἣν 

βούλεται ἐν τοῖς εἰς Φαίόωνα ὑπομνήμασιν ἔχειν χαὶ τὰ ἄλογα ἀνάμνησιν" 

ὑπερβαίνει γάρ, φησί, τὴν ἐχείνων ζωὴν τὸ ἀμετάπτωτον τῆς γνώσεως" τὸ 
\ ἂς (ἢ \ rt ( > \ \ X 2 γ i; c Ν᾽ . 2 , 

γὰρ διὰ παντὸς μεμνῆσϑαι αὐτὰ χαὶ μὴ ἐπιλανθάνεσθαι one THY ἐχεινων Ἔ 

φύσιν ἐστί: τοῖς γὰρ ἀνϑρώποις χρείττοσιν οὖσιν οὐχ Ona Ore τοῦτο. ἐπι- 25 

15 λανϑάνεται δὲ χαὶ τὰ ἄλογα" δεινοῖς γάρ ποτε περιπεσόντα αὖϑις τοῖς 

αὐτοῖς περιπίπτει χαὶ τὰ πρότερον σαίνοντα μετὰ χρόνον ὑλαχτεῖ χαὶ ἀγρι- 
5 

la 7¢ σ΄ a~ σ Ων» \ . 

αἴνει πρὸς τούς ποτε συνήϑεις. tev δῆλον ὅτι ἐπιλανθάνεται χαὶ ἄναμι- 

υνήσχεται. ὅτι ὃὲ ἔχει ἀνάμνησιν, δῆλον χαντεῦϑεν ἐχ τοῦ wy ὁμοίως εἰς 
~ 

συνήϑειαν ἄγεσθαι τῷ προοραϑέντι xat τῷ πάντῃ ξένῳ: ϑᾶττον yap ἐν 30 
‘ 

~ Ω 27 ΄ ae >> σ iA \ \ 

20 συνηϑεία γίνεται TOU προοραῦεντης. ως φυλάξας OT, ov OTL TUTOV τινᾶ χαι 
x > ~ > > ΄ > > 3 ᾿ 
6.’ αὐτοῦ λαβὼν ἀφορμὴν ἀναμνήσεως. πλὴν εἰ ual ἐπὶ ἀμφοτέρων ἐστὶν 

ἀνάμνησις, ἀλλ᾽ οὖν διαφορά τίς ἐστιν: ἐπὶ μὲν γὰρ ἀνθρώπου σὺν τῇ ava- 
΄ > \ Te εἰν Ἀπ ς TLE! aes) tae Dn X Os 

ανήσει ἐστὶ χαὶ τὸ συναισϑάνεσϑαι αὐτοὺς τῆς avauvyoews, ἐπὶ δὲ τῶν 35 
"7 ~ Pe Be \ piel Ie a > ΄ © 

ἀλόγων οὐχ ἔστι τοῦτο: οὐδὲ γὰρ συναισϑάνεται ἐχεῖνα | ὅτι ἀνεμνήσθη 391 
25 ὥσπερ γὰρ ἢ ὄψις δρᾷ μέν, οὐκ οἶδεν δὲ ὅτι δρᾷ, οὕτως χαὶ ἐπ᾽ ἐχείνων ἐστίν. 

Ὁ Χ 

"Edetkev οὖν ὁ λόγος ὅτι τῆς διαφόρου φύσεως χαὶ τὸ ἀγαϑὸν διά- 
᾿ ~ = \ ~ . , : > 

φόρον. διὰ τοῦτο οὖν χρὴ χαὶ τῆς φιλοσοφίας τὴν φύσιν εἰδέναι. GAA 
i i 

ἐπειδὴ may χωρὶς δρισμοῦ γνῶναι ἀδύνατον (ot γὰρ ρισ με. ἀνατουαὶ ὅ 

χαὶ ἀναπτύξεις εἰσὶ τῶν φύσεων). δεῖ ἐχ τοῦ ὁρισμοῦ spaces εἰς τοιαύτην 

80 γὰρ ἀνάγχην χατήντησεν ὁ λόγος. τοῦ ὃὲ ὁρισμοῦ πρόσρημα τὸ τί ἐστιν" 

ἐχ τούτου οὖν δεῖ ἄρξασϑαι, ὡς ἔδειξεν ὃ Nanya. τίς δὲ ὃ ὁρισμὸς τῆς 
t φιλοσοφίας, ἐν ἑτέρᾳ ϑεωρίᾳ εὐμενείᾳ τοῦ χρείττοντος Tapaotysouev. 10 

1 ὁ Πλάτων] Tim. p. 41 Β ὅτι] τὸ C 1. 2 οὔτε -- οὔτε P Plat. (cf. p. 8,60) 

2 δωριϑὲν Ο 5 ἀγαϑὸν] ἀγαϑοῦ Ce ἴτην] ἀίτην P: ἅλτην Brand. 6 ὀπώ- 

παμεν Brand. post ὄπωπεν addas ex Paris. 1973 χαὶ ἀναμιμνήσχεσθαι 7 ὃ xbwy 

τοῦ ᾿Οὃ.] cf. Hom. p 291 9. 10 ἀπολλομένης Ce: ἀπολλυμένης P 10 Πρόκλος] 
ef. Zelleri Ph. Gr. V* p. 780 17 ὅϑεν] ὃ P: w Brand. ὅτι ἐπιλανϑάνεται---δῆλον 
(18) om. ς 18 ὅτι δὲ] ὅτι P; ante ὅτι defectum statuit Fineckh (Olympiodori scholia 

in Plat. Phaed. p. XV); fort. ὅτι--- ἀναμνήσεως (21) eicias χατεῦϑεν C (corr. m.”) 
εἰς om. © (superscr. πη.) 20 corrigas φυλάξαντα (ef. v. 15. 16); nisi malis v. 18 ἀνά- 

wvnsty (x owy) 21 λαβεῖν Ceo; an λαβόντα 22 τις] τι ( σὺν] πᾶν Ce 

23. 24 συνεσϑάνεσϑαι οἱ συνεσϑάνεται C (at superser. m.°) 23 scribas αὐτῆς 

24 οὐχ ἔστι] οὐχέτι Brand. 20 ἐστίν om. ὁ 28 ἐπεὶ c οὐ δυνατὸν Ρ 

29 éx] ἀπὸ P 31 alt. 6 om. Ce 31. 32 τῆς φιλοσοφίας om. Brand. 
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Aime \ > / \ NT, κ᾿ , 93 Wis ς 

Καὶ χατὰ OEVTEDAY ὃξ αιτιᾶν οφξ' ἴλομιεν απὸ TOU τὶ EGTLY apcacvat, 

~ > Ww ~ ~ ΄ \ 5 \ ᾿ ΄ - > ΄ 

TOUT EOTL τοῦ ορισυηι . πᾶάρξντες τὸ El ἔστιν ecOcu WEY γὰρ μᾶς αρχομε- 

[ὩΣ Cc? o oy (ap) QO a = τ 
΄ 5 \ ~ τς 

yous τὴς φιλοσοφίας ἀπὸ τ ἄρξασϑαι. ETOU.SVO US γόμῳ διαλεχτιχῷ 15 
5 / 5) » Re ove 

5 τῷ λέγοντι δεῖν ἐπὶ πάσης τέχνης xal ἐπιστήμης τέσσαρα προβλήματα 
ζ- Ae b δ f 5 = Cy ~s ate Δ ΒΞ \ Ὁ Ἃ Ἂ 2. \ b] , \ 

ἔητεῖν, εἰ ἔστι, τί ἐστιν, ὁποῖόν τί ἐστι χαὶ διὰ τί ἐστι. χαὶ εἰχότως χαὶ 
5 4%. \ χὰ ΄ ΄ 

τὸ wev εἰ ἔστι ζήτημα, ἐπειδὴ πολλὰ μὲν ὀνομάζονται, οὐχ ὑφεστήχασι δέ 
~ 2 \ ~ . 

οἷον τραγέλαφος, σχινδαψὸς χαὶ τὰ τοιαῦτα. ἕτερα ὃὲ ὀνομάζονται μέν, 20 
Ἂ ὯΝ Vv lad » > 5 

ἀμφιβαλλουένην ὃξ ἔχουσι τὴν ὕπαρξιν, οἷον ἢ ἄναστρος σφαῖρα χαὶ of ἀντί- 
“5 ι 72 7, Ὡ ~ A 5 \ 5 ~ 

10 ποῦες. ἐπὶ τούτων πᾶντων ζητοῦμεν τὸ εἰ ἐστι. τὸ ὃὲ τί ἐστι ζητοῦμεν 

ov 

aN ~ o » ΞΕ ΄ ἊΝ - ΄ » » ς 

ἐπὶ τῶν ὕπαρξιν ἐχόντων, ϑελόντων ὃὲ ἡμῶν γνῶναι τί εἰσιν, οἷον ἄνϑρω- 
\ 2 5 5 5 > \ > \ pak) ὥς 

mos ual ἵππος. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χαὶ αὐτοὶ οἵ ἀναιροῦντες αὐτὴν ἄχοντες δεδώ- 
> >) ΄ Ἂ . \ ~ χασι τὸ εἶναι αὐτήν (ἀποδεῖξαι γὰρ βουλόμενοι ὅτι οὐχ ἔστιν εἰσάγουσιν 95 

΄ > Lan Ὰ ΄ > 

αὐτήν: ἢ γὰρ ἀπόδειξις μέρος φιλοσοφίας), τούτου ee ἀφέντες τὸ εἰ 
Ὑ \ 

15 ἔστιν ἀπὸ TOD τί ἐστι τὴν ἀρχὴν 7 τι yen } ee ἐχείνοις τοῖς ἀναιρεῖν 

αὐτὴν ἐσπουδαχόσιν δμολογοῦντες, ὅτι τοῦτο ἐπιτ τηδεύσαντες μᾶλλον ἡμῖν 
eee hoy αὐτὴν aoe διὰ τῶν ἀποδείξεων, 7 χαὶ ὥς ὍΣ ᾿Άριστο- 80 

τὰν ὦ > ΄ 
τέλης ἐν τῷ pera: TTLAW ξΞπιγξεγραμμξνῳ. cy W πρότρξπει τοὺς νέους πρὸς 

> leg 5 > \ 5 if 5 

φιλοσοφίαν" φησὶ γὰρ OUTWS* ει wey ae eget ortho σηφηήτέον, KGL St 

5 ΄ ΄ ΄ 7) \ 

20 wy, ( Λυσορήτεον, φιλοσοφητέον" πάντως ἄρα ς φιλοσοφης τέον᾿ “ εἰ μὲν γὰρ 
" ΄ - > ᾿Ν ιν x o 

ἔστι, πάντως ὀφείλομεν φιλοσοφεῖν οὔσης αὐτῆς, | εἰ δὲ μὴ ἔστι, χαὶ οὕτως 392 
> ΄ πὰ ΄ a 

ὀφείλομεν τητοῦν πῶς οὐχ ἔστιν ἢ φιλοσοφία " ζητοῦντες δὲ φιλοσοφοῦμεν, 
Δ NN \ ae ~ St, = 5 = Liane Die ih 

ἐπειδὴ τὸ ζητεῖν αἰτία τῇς φιλοσοφίας ἐστί. 
΄ Kat χατὰ τρίτην δὲ αἰτίαν det ἀπὸ τοῦ τί ἐστιν ἄρξασϑαι" εἰ γὰρ αἱ 

25 προελϑοῦσαι ex τῆς φιλοσοφίας ῥητοριχὴ χαὶ τραυματιχὴ χαὶ ἰατριχὴ εὐϑέως 5 

ὁρίζονται ξαυτὰς χαὶ ὑπογράφ φουσι, πολλῷ μᾶλλον ἢ φιλοσοφία τοῦτο πράξει 

εὑρέτις οὖσα τούτων χαὶ τοῖς ἑαυτῆς χρήσεται εἰς Eautyv: ταύτης γὰρ 

εὔρημα ἢ ὁριστιχὴ χαὶ ἢ διαιρετιχή. 

Δέδειχται γοῦν διὰ τριῶν αἰτιῶν ὅτι δεῖ ζυᾶς ἀπὸ τοῦ ὁρισμοῦ 

80 ἄρξασϑαι. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸν ὁρισμὸν τῆς φιλοσοφίας γνῶναι οὐ δυνατὸν τοῦ 10 
"» 

~ e τ a) / Sar ~ S \ ‘ 5 Ἁ 

ἁπλῶς ODLOWOD BZYVOODUSVOD On τξρ ODVOE YOACELY χαλῷς ODVATOVY TOY αὐτο 
i ‘ ‘ 9 Ἱ ἶ ees 

τοῦτο ἁπλῶς γράφειν μὴ ἐπιστάμενον οὐδὲ ἀττιχίζειν ἄνευ τοῦ ἁπλῶς 

Bl πρᾶξις α΄. P 4 νόμῳ διαλ.] cf. Arist. Anal. post B 1 p. 89624 6 χαὶ elxdtws— 
“at ἵππος (12) om. P (recte, sumpta esse videntur ex Davidis comm.) 7 ζήτημα) an 

ἢ Cntobpev? 12 αὐτὴν] thy φιλοσοφίαν Brand. 12. 13 ἄκοντες -- αὐτήν om. P 13 yap 
«oom. P ὅτι] ὃ Ce 14 ἡ P, coni. Cramer: εἰ Ce 15 ποιησόμεϑα P 17. 18 °Ap. 

᾿ς ἐν τῷ [Ipotp.] Aristotelis fr. 51 (p. 57 Rose); Diels Arch. f. Gesch. d. Phil. 1487 19 post 
ἢ 3 φιλοσοφητέον (prius) ras. XIV litt. C 19. 20 εἰ μὲν φιλοσοφητέον xat ef μὴ pid. φιλ. 

᾿ς (φιλοσοφητέον οἵη.) P 20 φιλοσοφιτέον (extremum) P post dpa φιλοσ. add. τοῦτ᾽ 

ος ἔστιν P 22 ἢ om. P 24 χατὰ τρεῖς δὲ αἰτίας Brand. 25 an φιλοσοφίας 

pee? nat (ante γραμματιχὴ) om. P 27 an τοῖς ete ζευὑρήμασι 2 

% 29 ody P 32 an τοῦτο (tO)? prius ἁπλῶς (λῶς in ras. m.”) C: om. P 
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διαλέγεσϑαι, οὕτως οὐδὲ τὸν τινὰ ὁρισμὸν δυνατὸν γνῶναι τοῦ ἁπλῶς ὄρι- wy 

΄ εὰ “ ~ fr. ~ 

suo ἀγνοουμένου. φέρε οὖν τρία τινὰ περὶ ὁρισμοῦ ζητήσωμεν: πρῶτον δι 

ate stile x > ΄ ΄ ΄ LO ν as ΄ oe So a σορὸν 
μὲν τί ἐστιν ὁρισμός, δεύτερον πόϑεν εἴρηται δρισμός, τρίτον πόϑεν Aau- Sy Ψ' 

, ~ ΄ ΄ > ΄ > , 

βάνεται πᾶς δρισμός. χαὶ ἀρχτέον ἀπὸ τοῦ πρώτου. 
Paginas ς ᾿ > \ / ΓΑ ~ ο 4 ’ J , 

ὃ Ορισμὸς τοίνυν ἐστὶ λόγος σύντομος τῆς ἐχάστου φύσεως δηλωτιχός. 
, © 

Sarr ? = Vv - \ A Vv a. \ p gS a ~ [4 2A \ 

λόγος ὃὲ εἴρηται διὰ τὸ ὄνομα, ἐπειδὴ ual αὐτὸ δηλοῖ φύσιν (ἐὰν yap 20 
> v ~ fer ’ 35 \ ΄ ip x v © 

εἴπω ἄνθρωπον. τῶν λοιπῶν ζῴων χωρίζω), ἀλλὰ μία. λέξις τὸ ὄνομα, ὃ 
ey Su ry Lal 

ὃς δρισωὸς ee χαὶ συναγωγή ἐστι πλειόνων λέξεων. τὸ ὃὲ ᾿ σύντομος 

πρύσχειται διὰ τὰ ΠΥ λεγόμενα βητοριχὰ χαὶ ἰατρικὰ 7 χαὶ διὰ τὸ 

10 ὄνομα συντομωτάτη γὰρ ἢ διὰ τῶν ὀνόματων δήλωσις. σύντομος GE χαὶ 
διὰ τῶν δρισμῶν. διὸ χαὶ τὸν ὁρισμόν τινές φασιν ὄνομα πῶ 25 

τὸ ὃὲ ὄνομα ὁρισμὸν συνεσταλμένον. πρόσχειται ὃὲ “THs ἑχάστου φύσεως 

δηλωτιχός᾽ διὰ τὰς ὑπογραφάς: at γὰρ ὑπογραφαὶ οὐ τὴν me φύσιν 

δηλοῦσιν ἀλλὰ τὸ συμβαῖνον Exciotw, οἱ δὲ ὁρισμοὶ τὴν ἑχάστου φύσιν ὃη- 

15 λοῦσι. χαὶ slxotws, ἐπειδὴ οἱ δρισμοὶ ἐχ τῶν χατ᾽ οὐσίαν λαυβάνονται 80 

(uaz οὐσίαν ὃὲ ἐχεῖνα λέγω ὧν χωρὶς οὐ δύναται ὑποστῆναι τὸ δριζόμενον, 
οἷον ἀνϑρωπός ἐστι ζῷον λογιχὸν pies vod χαὶ ἐπιστήμης Gexttxov' οὐδὲ 

γὰρ χωρὶς τοῦ ζῴου ἢ λογιχοῦ ἢ ϑνητοῦ 7 νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτικοῦ 

ὑφίσταταί ποτε ὃ ἀνϑρωπος ἢ ἐπινοεῖται, χαὶ ἑνὸς ὃὲ τούτων ἀπόντος οὐχ 

20 ὑφίσταται), at ὃὲ ὑπογραφαὶ ἐχ τῶν συμβεβηκότων λαμβανόνται, ἃ δύνανται 35 
χωρίζεσϑαι χωρὶς φϑορᾶς τοῦ ὑποχειμένου: οἷον | Σωχράτης ἐστὶν ᾿Αϑη- 398 
γαῖος aaa προγάστωρ σιμὸς μέλας: τούτων χωρὶς δύναται ὕπο- 
στῆναι ὃ Σωχράτης. εἰχότως οὖν τὸν ὁρισμὸν λέγομεν δηλωτιχὸν τῆς 

: τ 
φύσεως, ὡς τῶν ὑπογραφῶν οὐ τὴν φύσιν δηλουσῶν ἀλλὰ τὸ συμβαῖνον 
ra ΄ or \ ΄ ᾿ ΄ . 

ἑχάστῳ- ὅϑεν χαὶ ὑπογραφὴ εἴρηται olovel ὑφειμένη γραφὴ οὖσα χαὶ τῷ or 

LA ~ ων Ὁ 5 ~ 
σχιαγραφία, ὡς τῶν anteney τῇ τελεία nese ἀναλογούντων, λέγω δὴ τῇ 

‘ 

διὰ τῶν χρωμάτων. ἀποροῦσι δέ τινες ὅτι ᾿ εἰ τοῦ ὁρισμοῦ δρισμὸν εἶπας, 
? 

‘ 

a EY | ee ¢ \ ee ae 5 ) » \ σ σ la x 

εἰπὲ XAXELVOD δρισμὸν χαὶ τοῦτο ἐπ ey . πρὸς ὃ φᾶμεν OTL ὁ TOY 
΄ \ ΄ ΄ C4 \ \ / ¢ Vv 5 

χαϑόλου ὁρισμὸν ὁρισάμενος λόγος χαὶ ἑαυτὸν συμπεριέλαβεν, ὡς εἴ τις 10 

30 ἀνϑρωπος δρίσα!το τὸν χαϑόλου ἄνθρωπον: 6 γὰρ τοιοῦτος χαὶ ἑαυτὸν συμ. 
¢ a , 

ptchaBes χαὶ 6 δριζόμενος γὰρ ζῷον λογιχὸν χαὶ 6 χαϑόλου ἄνϑρωπος. 
ἐν οἷς τὸ πρῶτον χεφάλαιον. 

" ΞΕ Ἂς Ἐς ay. ane ΄ f ΄ / 

tepov Cytetctw πόϑεν εἴρηται ὁρισμός. Optouds τοίνυν εἴρηται 15 ;» fo) S » ΠῚ 

> ~ a ~ 7 ~ 7 

35 ὡς Ex μεταφορᾶς THY ὁροϑεσίων τῆς γῆς᾽ πάλαι γὰρ τοῦ Νείλου ἀνιόντος 

2 οὖν om. P 7 an ζ(ἄνϑρωπος», avdpwrov? χωρίζω scripsi: χωρίζων CPe 8 σω- 

pta C! ἐστι om. P 10 τῶν ὀν.] τοῦ ὀνόματος Ce 11 διὰ (ante τῶν ὁρισμῶν) om. Ce 

12 συνεσταλμένον] ---εσταλ in ras. C? πρόκειται ΟἹ δὲ] yap Ce 17 δεχτιχόν 

om. P 17. 18 οὐδὲ ---δεχτιχοῦ om. Ce (xat χωρὶς τούτων in mrg. add. ΟἿ 19 6 

om. © 20 λαμβάνονται, ἃ scripsi: λαμβανόμεναι CPe δύναται Pe 25 οἷον Ce 

28 zat” ἐχείνου Ce τούτου P 6 om. P 34 ὁ ὁρισμός (priore loco) ¢ 
3D μεταφορᾶς τῆς τῶν Op. (τῆς γῆς om.) Brand. 
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/ \ 3 , \ ‘ 5 5 ~ ‘> 5 , 

χαὶ συγχέοντος τὰς ἀρούρας μετὰ THY ἀπόστασιν αὐτοῦ πόλεμοι ἐγίνοντο 
’ δὶ Ὁ \ ra ~ / > ΄ 

χαὶ φόνοι περὶ τὴν διανομὴν τῆς γῆς. ἐπενόησαν οὖν ὁροϑέσιά τινα πρὸς 

δήλωσιν τῶν τόπων, χαὶ ἐπαύσαντο τοῦ πολεμεῖν. διὸ χαὶ ἄχαινα μέτρον 
/ / ? > ~ ΄ 

χέχληται Tap αὐτοῖς παρὰ τὴν στέρησιν τοῦ φόνου" χαίνω γὰρ τὸ φονεύω.- 20 
ἰ 

΄σ Zr δ ~ , ~ > 

5 οὕτως οὖν χαὶ of ἐξηγηταὶ τῶν φύσεων ὁρισμοί, τοῦ διχαίου ual τῆς ἀντι- 
~ 4 5 δῶν , 

στροφῆς στοχαζόμενοι, οὐδὲ ἐλλείπειν ϑέλουσιν οὐδὲ πλεονάζειν" τότε γὰρ 
~ , ~ , , 

wdvov ἀντιστρέφουσιν, ἀντὶ tod ἰσόστροφοί εἰσι τῷ πράγματι" τὸ γὰρ ἀντί 
-φ.νν ΄ \ > ΄ ‘ ~ 

ἐπὶ τοῦ ἴσου λαμβάνεται, ὥσπερ ἀντίϑεος χαὶ ἀντιάνειρα χαὶ τὰ τοιαῦτα. 2 
» \ \ C XN c ~ , ~ ΄ ~ ~ = fy aie Ps τοῖον ΟἿΣ ΔΙᾺ ἦν δὶ ᾿- ΝΣ 

χαὶ oS ὃ τῆς χαχίας τῶν ὁρισμῶν τρόπος" εἰ τε yap ἐλλειψωσι τὴ 
ὔ ~ Vv , ~ ~ , 

10 λέξει, τῷ πράγματι πλεονάζουσιν, εἴ τε πλεονάσωσι τῇ λέξει, τῷ πραγματι, 
~ ~ 5 ΄ ς oO VW Οὐδ, »Ὰ ~ > 

TC oe ὍΝ ἐλλείπουσιν: οἷον ὡς ἵνα εἴπω “6 ἄνϑρωπος Cov’, ἰδοὺ 
ΞΕ ΠΥ ae Se nach AA «gue ) τῇ λέξει ἐνέλειπον, ἐπλεόνασα de τῷ TPA jaa συυπεριλαβὼν ἀγγέλους χαὶ 80 
σι κα ~ , ς 

ἄλλα ζῷα. εἰ δὲ πάλιν εἴπω “ὃ Ὅλος ros ἐστι ζῷον λογιχὸν ὕνητὸν νοῦ 

on (η΄ a [Ὁ] Q = 
; χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν wyyavixoy, ἐπλεύνασα μὲν τῇ λέξει, τά 

15 ματι ἐνέλιπον, ony τῷ ὁριστῷ, διότι οὐ πᾶς ἄνϑρωπος μηχανιχός" εἴ τι 

υὲν γὰρ μηχανιχόν, ἄνϑρωπος, οὐχ εἴ τι 6& ἄνϑρωπος, μηχονιχόν. τότε 

οὖν ἀντιστρέφουσιν, ὅτε μήτε | ἐλλείπωσι μνήτε πλεονάζωσιν. ἐν οἷς χαὶ 

τὸ δεύτερον χεφάλαιον. 394 

Τρίτον χεφαλαιον, ἐν ᾧ ζητητέον πόϑεν λαμβάνεται πᾶς δρισμός. χαὶ 

20 λέγομεν ὅτι 2x τοῦ ὑποχειμένου ἣ ἐκ τοῦ τέλους ἢ ex τοῦ συνάμφο- ὅ 

τέρου. χαὶ εἰχότως" ποις χὰρ τέχνη χαὶ ἐπιστήμη χαὶ ὑποχείμενον 

Ss χαὶ τέλος, ὑποχείμενον μὲν περὶ ὃ xataytvetat, τέλος ὃὲ ὃ προ- 
c ~ ~ ~ [ / 

εται ποιῆσαι. τῇ ἰατριχῇ ὑπόχεινται τὰ ἀνθρώπεια σώματα, τέλος 
Vv. ΄ - ε - ΄ 

ἔχει τὴν ὑγίειαν, τῇ ῥητοριχῇ ὑπόκεινται τὰ ἰδιωτιχὰ καὶ πολιτικὰ πραγ- [27] @- 2 

a (ἰδιωτικὰ δὲ λέγω τοὺς ἐπιτροπιχοὺς πο a 00s λόγους 7 ὅταν 10 

Bae 

τῷ 
ba | (= R ad 

mo τὶ — -s, τινι συνηγορῇ. πολιτιχὰ δὲ τὰ δημόσια πάντα, ὅταν συμβουλεύῃ τῇ πόλει 

Φιλίππῳ πολεμῆσαι), τέλος δὲ ταύτης τὸ πεῖσαι, τῇ γραυματιχῇ ὑπόχεινται 

πᾶσαι at βιλληνίὸ 

ἦτε Teo! μίαν μήτε περὶ πολλάς: 7 μὲν γὰρ περὶ μίαν ἁμαρτὰς βαρβα- 15 LF it ° { UT ἘΞ περ πηλλας 1 pSV {ae περ ULAY αμαρτοας papa a 

10} wY 

, 7 Ὁ ~ 

φωναί, τέλος ὃὲ αὐτῆς μηδέποτε ἁμαρτεῖν περ ὶ αὐτὰς 
\ 

30 ρισμὸς εἴρηται ἢ ὃὲ περὶ πλείονας σολοιχισμός: σολοιχισμὸς δὲ εἴρηται ὡς 

σώου τὰ αἰχισυός. 
/ ν fi ic ΄ 

Εἰ οὖν πᾶσα τέχνη χαὶ ὑποχείμενον ἔχει χαὶ τέλος, εἰχότως οἱ ὁρι- 
Neo ee ς ἃ I ΔῊ “ἋΣ - ΄ a Bean oe AS 

σμοὶ ἢ ἕξ ἑνὸς τῶν δύο ἢ ἐχ τοῦ συναμφοτέρου λαμβάνονται. ex τοῦ ὑπο- 
\ ὶ 4 4 ΄ σ v € ΄ 2 / 

χειυμένου μέν, ὡς ἵνα εἴπω ᾿ἰατριχή ἔστι τέχνη περ 

5 an (ot) 6p. ? 6 οὔτε... οὔτε Brand. τότε --- πράγματι (7) om. P 9 an ἐλλίπωσι ἢ 

(cf. v. 15 p. 6,17) 10 χέξη (alt. 1.) Ct 11 et 13 6 om. Ce 2 ἐνέλλειπον Ce; an 

évéhixov? (cf. v. 15) ἀγγέλους eicias 13 ϑητὸν C ἐνέλιπον Ὁ": ἐνέλ- 

λεῖπον Ξε: ἐνέλειπον P et tt] ἔστι Pe 16° εἴ τι] ἔστι Ὁ 11 ἐλλεί- 

πουσι.. πλεονάζουσιν P 19 Τρίτον κεφάλαιον om. P 23 τῇ ἰατριχῇ — ὑγίειαν 

om. Ce; an (οῖον) τῇ ἰατριχῇ ἢ 24 ῥητορικῇ] ῥητορ--- in ras. C? τὰ πολι- 

τιχὰ χαὶ ἰδιωτιχὰ colloc. Ρ 26 συνηγορεῖ P συμβουλεύῃ seripsi: συνε- 

βούλευεν CPe 28 αἱ supra ser. C? ἁμαρτάνειν P 29 ἡ (ante péy)] 

εἰ P auaptas] ἁμαρτάνει P 30 ἡ δὲ — σολοιχισμός in mrg. C 

σολοιχισμὸς δὲ εἴρηται om. Ce 
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δ, kno hae TEDL τοιητιχή᾽ > ξχ OF TOD συνᾶμ- “ [0] 2 ΠΣ 
’ >] ~ ss Ns Sid SECS 

χαταγινουένη᾽. Ex TOD τέλους GE LY 
ι 

‘ 

Ἁ » Zz x eS ‘4 co = περὶ τὰ ἀνθρώπεια σώματα χαταγινομένη ὑγείας περι- φοτέρου 
ποιητιχή. δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι ἐπὶ πασῶν τῶν ἄλλων τεχνῶν χαὶ ἐπιστη- 

μῶν μόνος ὁ ἐχ τοῦ συναμφοτέρου τέλειος δρισμός, ἐπειδὴ τὰ ὑποχείμενα 

5 αὐταῖς χαὶ ἄλλαις ὑπόχεινται τέχναις, οἷον τὰ ἀνθρώπεια σώματα ὑπόχειν- 

ται χουρεῖ, παιδοτρίβῃ. ἀλλὰ χαὶ τὰ πολιτιχὰ ὑπόχεινται καὶ ἄλλαις 8ὅ 

δμοίως. χαὶ τὰ τέλη οὐχ ὑπὸ μόνων τὸν eto Bia γον γίνονται, ἀλλὰ χαὶ 

ὑπὸ τύχης zat ὑπὸ ἄλλων τινῶν: τὴν γὰρ ὑγείαν οὐ μόνος ἰατρὸς ποιεῖ, 

ἀλλὰ vot ἐχ τύγης vivetat, ὡς εἴρηται ἐν τῷ Περὶ αἱρέσεων. χαὶ γραῦς ἀλλὰ χαὶ ἐχ τύχης γίνεται, ὡς εἴρηται ἐν τά pt αἱρέσεων. χαὶ 7p 

ov 

~ 
ι 

5 U ΄ , ay = ΄ bs Ne pe 9a Si Cc ‘ re = 3 

10 ἐπάδουσα ὑγείαν ποιεῖ χαὶ περίαπτον ὁμοίως. χαὶ ἢ πειθὼ οὐχ LTO μόνης 80 
- 44 ΄ cz βητοριχῆς γίνεται, ἀλλὰ χαὶ χρυσὸς πείϑει καὶ χάλλος πείϑει χαὶ ἕτερα 

‘ . 
a τ ν ὃ cr -ἅ ~ , 7 Peis utd 

πολλά. γοῦν “Yaepetoys 6 τον συνηγορῶν Φρύνῃ τῇ πόρνῃ. atoto- 
5 ε mh os) Ny, pore a ag BINS mie Pe | 

ξνος EY τοις EMUTOD ETL Ko’ {ots ὅτι οὐχ ETELOE τοὺς οΟιχαστᾶς, ἐπέτρεψε | t > 
, ΄ ΟΣ Ξ > ~ ~ ~ C ‘Le > 

τῇ πορνῃ OLappTcar τοὺς χιτῶνας. χαὶ τότε διὰ τῆς τῶν μαζῶν ὕέας εἷλεν 395 
Ὁ 

γ ~ ΡΣ > ~ ΄ 19 > ~ ΄ 
Κριτέον οὖν τὰς ἕξεις οὐχ ἐχ τοῦ τέλους ἀλλ᾽ ex τῆς τοῦ τελοὺς 

- Y> > ~ ε ΄ een | >. = 

Tapuoxenys* ἴδιον γὰρ ἰατροῦ οὐ τὸ ὑγιάσαι ἀλλὰ τὸ μηδὲν παραλιπεῖν ὅ 
- > c ΄ ΜΡ. \ cs 4 5 \ ~ > \ \ 

τῶν εἰς ὑγείαν ἀγόντων, χαὶ ῥήτορος τέλος οὐ τὸ πεῖσαι ἀλλὰ τὸ pyOeV 
- ~ > Say. Cyan > 9 δον τ 

παραλιπεῖν τῶν εἰς πειϑὼ ἀγόντων. εἰχύότως οὖν ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων 

90 τεχνῶν χαὶ ἐπιστημῶν μόνος ὃ ἐχ τοῦ συναμφοτέρου τέλειος δρισυός, ἐπὶ 
> ~ ΄ ΣᾺ ὃΣ τῆς φιλοσοφίας χαὶ ὃ ἐχ Datépov τέλειος, διότι τὸ ὑποχείμενον TH φιλο- 

’ yy, > / ™~ πὴ , 

σοφίχ ἄλλῃ τέχνῃ ἣ ἐπιστήμῃ οὐχ ὑπόχειται. 10 

Πρᾶξις δ΄. 

Μεμαϑήχαμεν διὰ τῶν φϑασάντων ὅτι οἱ ὁρισμοὶ ἐχ τριῶν λαμβά- 

25 vovtat, ἐχ τοῦ ὑποχειμένου, ex τοῦ τέλους, ἐχ τοῦ συναμφοτέρου" φέρε 
οὖν υάϑωμεν τί ὑπόχειται τῇ φιλοσοφία χαὶ τί τὸ τέλος αὐτῆς χαὶ πῶς 1ὅ 

ἐχ τούτων ὁρίζεται. Get εἰδέναι ὅτι πάντα τὰ ὄντα ὑπόχεινται τῇ Φιλο- 

σοφία, διὸ χαὶ γνῶσις τῶν ὄντων ἐστὶν ὡς μόνη πάντα γινώσχουσα“ αἱ 
μὲν γὰρ ἄλλαι ΤῊ Ἢ ἤγουν ἐπιστῆμαι. περὶ ἕν χαταγινόμεναι ἕν μέν τι 

80 γινώσχουσι, πολλὰ GE ἀγνοοῦσι, χαὶ μᾶλλον ἀγνοιαὶ εἰσιν ἥπερ γνώσεις" ἣ 

ὃς φιλοσοφία μᾶλλον γνῶσις ὡς πάντα τὰ ὄντα ἐπα oe εἰδένα!. 20 

τέλος δὲ τῆς φιλοσοφίας τὸ διὰ τῆς γνώσεως πάντων τῶν ὄντων Deov ἐπὶ 

δεῖξαι τὸν ἄνθρωπον χαὶ τοιοῦτον οἷον τὸν Λυχοῦργον ἢ [1υϑία 

1 ὑγιείας constanter P post περιποιητιχή add.’ δεῖ δὲ εἰδέναι (sed punctis del.) C 

4 ἐπειδὴ scripsi: ἐπὶ δὲ Cc: ἐπεὶ δὲ P 5 τέχναις ---ὑπόχεινται om. P 6 χαὶ 

χουρεῖ χαὶ παιδοτρίβῃ, Mon. 399 (rectius) ἄλλοις P 7 μόνον P 8 ὑπὸ 

(utrobique) om. P μόνον ὁ ἰατρὸς P 9. Περὶ aip.] suum aliquem librum spectat 

(ef. Diels Doxogr. p. 79) γραῦς) avs superser. C? 12 Ὑπερίδης ὁ (ef. fr. LX 

ed.” Blass) 13 ἐπιλόγοις] λόγοις Brand. 14 διαρῆξαι ΟἹ χιτόνας ΟἹ 

17. 19 παραλειπεῖν (utrobique) P 20 an 6p. ted. colloc.? 28 τῶν ὄντων ἐστὶν 

om. Ce 29 τὶ ante prius ἕν coll. P 30 zat pahhov—yv@cers om. P ἥπερ 
scripsi: εἴπερ Ce 32.33 ἐπὶ γῆς] ἐπίγειον ὁ (cf. p. 7,24. 12,14) 

eee ee ee a 

iat SA 

| 

| 
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a] 
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ἤλυϑες, ὦ Λυχόεργε, ἐμὸν ποτὶ πίονα νηόν" 
ΡΥ Y \ 7 \ » ὦ δίζω εἴ σε ϑεὸν μαντεύσομαι me χαὶ ἄνδρα. 25 

\ Pt ζς ΄ ἘΞ an ve \ \ ΓΛ si \ 

Ἢ size Orca, ὅτι ἠγνόει [χατὰ τὰς βλλήνων φημὶ 
>) 

ι ι 

ψευδεῖς δύξας)] (ἢ γὰρ ἂν ἢ [[υϑία ἑτέρας ἐδεῖτο ΠΙυϑίας), ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 
ov i) (0) o- Wy [hy 

ΕΞ Pina b} A) ) > eS \ Ξ AOE .- δ. » ς \ \ ~ 

5 φύσει ἀυφίβολον ἣν ε Λυχοῦργος ἣ ἀνϑρωπος. τὰ δὲ duct 
5 \ ow > x 

μενα ἄλλως οὐ γινώσχεται, εἰ μὴ μετὰ τοῦ ἀμφιβάλλειν: ὥσπερ γὰρ τὸ 30 
Soo DN 

χλιαρὸν μέσον ὃν ψυχροῦ χαὶ ϑερμοῦ, ἐὰν εἴπωμεν αὐτὸ ϑερμόν, ψευδό- 
υξϑα e are » ι Alpe ae 5 me ὃξ aN Ξ 13 Mac pep pace = € nA > ay, 

usta, ὁμοίως χαὶ ψυχρόν: ef 65 μετὰ ἀυφιβολίας εἴπωμεν “οὐχ οἶδα τί 
ΚΑ, yee τ f OF Ἁ μι ! E. » 7 ~ 5 A σ 

αῦὗτο χάλεσω, ϑερυὸν ἢ YZ POY , EVVOLAY TAPSyOUsY τῷ ἀχοῦοντι, OTL 
Ξ ν ‘ ͵ 

’ \ , , A , \ 

10 μετέχει χαὶ Depuorytos, μετέχει xal ψυχρότητος. Guotws χαὶ τὸ | φαιὸν 396 
iF Ἃ . ~ \ li > V ΄ 

υέσον ὃν λευχοῦ χαὶ μέλανος, ἐᾶν εἴπωμεν αὐτὸ λευχόν. ψευδόμεϑα, δυοίως 
\ ΖᾺ Pe ων > 5 ΄ 

χαι υξελαν" ει δὲ STA ἀυφιβολίας. ὄήλον γίνεται τῷ αἀχούοντι, ὅτι SETI EL 
‘ ‘ 

΄ 4 oe ΞΟ \ fe QZ = ci SN ἜΑ > » 

Exaréoov. οὕτως χαὶ 7 []υϑία εἰ εἶπεν αὐτὸν ϑεύόν, ἐψεύδετο. ἄνϑρωπον 
ry 

ἈΡΥ ΤΣ Η͂ "Ὁ 6 pet 3ς, ΠΕ ε ~ 7 > e παν. ἦν - 5 5 , 

ὄντα, χαὶ. εἰ ἄνϑρωπον εἶπεν αὐτόν, ὁποῖοί εἰσιν ot πολλοὶ τῶν ἀγελαίων. 5 
πὶ \ <r ~ es Ss 3 Ἁ y Q. » ¢ 5 \ ~ ΡΞ rn 

ὃ γὰρ ἣν τοιοῦτος), ἀλλὰ ἐνῦεον ἀνῦρωπον αὐτὸν εἶπεν. Oust 
ΕΝ τ ce N UG? oe ΣΑΣ ΡΣ Τα ΣΑΣ Koz \ τῶν ἐν τοῖς Nouors εἰσάγει tov Σωχράτη ἐρωτῶντα Κρῆτα xat 

Λάχωνα πολίτην περὶ δίίνωος χαὶ oon ods ζδει νουοϑέτας, Μίνω 

υὲν as Λυχοῦργον δὲ Λαχώνων: ᾿ϑεὸς ὑμῖν, ὦ ξένοι, ἡ τις ἀνϑρώ- 
? ΄ 

πὼν τῆς αἰτίας τῶν νύμων γέγονεν αἴτιος: χαὶ ἀπεχρίνατο ὃ Κρὴς ὡς 10 
, ς as { PAS = him ES / 20 τιμιώτερος- ᾿ϑεύς, ὦ ξένε, tens τιυτώτερος γὰρ ὃ Mine διὰ τὸν Ata: 

΄ 5) SN ἘΣ εν 2 ΄ y aes \ ᾿ “ἘΣ 

λέγουσι γὰρ αὐτὸν “Ελληνες ὑπὲρ ἐννέα ἔτη ἀνιέναι πρὸς τὸν Ata διορϑώ- 
- ΄ ~ Bn fe o τ 

σεως τῶν νομῶν χᾶριν, χαὶ τοῦτο αΑἰνιττεταιὶ Dinpos Acywv 

> ΄ ia fe 

ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής 15 
~ > ΄ + ΄ ny QR ~~ > Ἐξ = 

τοιοῦτον οὖν 7, φιλοσοφία ϑέλε: δεῖξαι τὸν ἄνϑρωπον aay τῆς {NS 
) \ τ Vv ,ὔ X 7» ~ + fp 1 , \ , 

25 Exel οὖν ἔγνωμεν τί τὸ τέλος τῆς φιλοσοφίας χαὶ τί τὸ ὑποχείμενον 
ς΄-οὭ’Ἁ x Ω͂ ve τὸν -- Ἐν 

StOEYAL OTL EE εἰσιν 
ΑΝ τ ΄ ¥ \ ~ > ΄ x 

αὐτῇ: OSG SLT WEY χαι πῶς EX τοῦτων ater 0& 

ΕΝ > ~ c ~ 

δρισμοὶ τῆς φιλοσοφίας καὶ οὔτε πλείους οὔτε ἐλάττους, δύο ex τοῦ ὕπο- 20 
~ > \ 

χειμένου. δύο ἐχ τοῦ τέλους, εἷς ex τῆς ὑπεροχῆς χαὶ 
5 ~ >I 

εις SX τὴς ετυμο- 
5 

74 -Ξ ~ 5 ΄- v ΄ 5 ~ 

Koytas. ἢ δὲ τάξις αὐτῶν ἐστιν αὕτη: ἔσχατος πάντων ὃ ex τῆς ἐτυμο- 

80 λογίας, ὡς περὶ φωνὰς μόνας ἠσχολημένος χαὶ οὐδὲν τοῦ πράγματος λέγων 

τῆς φιλησοφίας περὶ τὰ ὄντα ἐπτοημένης. pet αὐτόν ἐστιν 6 ex τῆς 

1 ἦλθες P: ἥχεις Herod. I, 65 ᾿ᾧ λυχοῦργε P: & λυχόοργε Herod.: ὧδε λυχοῦργε 

Brand. 2 δίζω ex δείζω corr. CG el] 7 Herod. Day. ἠὲ χαὶ ἄνδρα] 

ἢ ἄνϑρωπον Herod. David. 3 χατὰ τὰς “EA. φ. Ψευὸ. δόξας inclusi (ef. p. 12,1) 

2 et] 7 P de] γὰρ ὁ 5.6 ἀμφιβαλόμενα P 6 ἀυφιβάλειν CP 
7 εἴπουεν Ρ᾽ 9 χαλέσο C ἔνοιαν Ὁ παρέχωμεν Ce 11 ὃν 

om. Ρ εἴπομεν Ρ 13 ἐψεύδετε C 14 αὐτὸν om. P ἀγελαίων 

ex ἀγελέων corr. C 15 αὐτὸν ἄνϑρωπον colloc. Ce 16 ὁ Wadtwy ἐν τοῖς 

Νόμοις) 1,1 p. 624A σωχράτην Ρ 11 pivwos}] μίνωνος P vive | 

μείνω P 18 ϑεὸς ἤ τις ἀνθρώπων ὑμῖν, ὦ ξένοι, εἴληφε τὴν αἰτίαν τῆς τῶν νόμων 

διαϑέσεως Plat., unde pro τῆς αἰτίας scribas τῆς δια)έσεως 20 ϑεός, ὦ ξένε, ϑεός 
τιμιώτερος om. Ce υἵνος P διὰ τῶν δία P 21 ἐνέα (sic) supra ser. C? 

22 αἰνίτται C “Ὅμηρος] τ 179 28 ἐννέωρος C7: ἐννέορος CIP βασιλεῦ Ρ 

ὀαριστής)] ὁ ἀριστύς C: ὁ ἀρίστις P: ὀαριστύς ¢ 94. «τἧς om. P 21 ot 

ὁρισμοὶ ο 
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@- ὑπεροχῆς. ἐπειδὴ τὰ χοινὰ προηγχοῦνται τῶν ἰδιχῶν χαὶ κοινοὶ μὲν πάσης 96 
, ‘ ΄ Ἁ ΄ ~ ΄ LA A Ὁ - / 

TS) vas χαι ἔπιστ CHW, GS OOLOILOL οι ἐχ TOV UTOXELWEVOD χαὶ EX TOV τέλους 

5 3 ͵ ΄ ΚΥΝῚ 5 ~ / ΄ 

hauBavouevor, ΟΕ [ox πῆς carl cee ὁρισμὸς ἴδιος τῆς φιλ οσοφιας" μόνῃ 
ἵν] ‘ ’ | i 7 ‘ 

᾿ - > ~ ~ ἃς ἢ γὰρ αὕτη ἐχ τῆς ὑπεροχῆς δρισμὸν ἔσχε τῶν ἄλλων, ὡς εἴρηται, ex τοῦ 
> / ΄ a / aa \ δ te ΡῈ 5 ¢ > mae 

5 συναμφοτέρου δριζομένων. μετὰ δὲ tov ex τῆς ὑπεροχῆς εἰσιν ot ἐχ τοῦ 30 

τέλους, καὶ μετὰ (τοὺς ἐχ) τοῦ τέλους εἰσὶν of ἐχ τοῦ ὑποχειμένου- ἀεὶ γὰρ 

τὸ ὑποχείμενον προηγεῖται τοῦ τέλους. χαὶ οὕτως μὲν ἀναλυτιχῶς. σὺν: 

ϑετιχῶς ὃὲ πάλιν οὕτως: πρῶτος ὃ λέγων ᾿ γνῶσις τῶν ὄντων a ὄντα ott’, 
δεύτερος ὃ λέγων “γνῶσις ϑείων τε χαὶ CEU Ly πραγμάτων᾽. wet αὐτὸν 
΄ \ 

10 6 λέγων “μελέτη ϑανάτου᾽. τέταρτος 6 λέγων “ὁμοίωσις dew χατὰ τὸ ᾿ 80 

δυνατὸν ἀνϑρώπῳ᾽, πέμπτος ὃ ἐχ τῆς ὑπεροχῆς ὃ λέγων ̓ pea τεχνῶν 397 

yor ἐπιστήμη ἐπιστημῶν᾽, ἕχτος 6 2x τῆς ἐτυμολογίας ὁ λέγων “φιλία σο- 
>? 

potas’. αὕτη μὲν ἢ takes. 
> ? > » > \ ΄ ε Ἀ ΄ a = INT Ὡ 

Eg ols ELT MUSY τίνες SUpOV TOUS ορισμὴὺυς τ mG othos σήφιας. OEL εἰδέναι 9 

ao \ ~ f σ 4 a7 >) ~ 

15 ὅτι τὸν ἐχ τῆς ἐτυμολογίας tov Zxtov χαὶ τοὺς δύο τοὺς Ex τοῦ ὑποχει- 
> as \ > ~ ΄ ΄ ani \ 

μένου ὃ [Πυϑαγόρας εἶπε, τοὺς δύο τοὺς éx τοῦ τέλους ὁ [[λάτων, τὸν μὲν 
tr Ἁ 

αἱ 

υ, ὺ 
> ΄ i ~ > ) 

ἐν Θεαιτήτῳ τὸν λέγοντα BeOS Jew χατὰ τὸ δυνατὸν avvowrw’, τὸν 
‘ “ ‘> sie ΄ ) ~ ΄ ~ 

Bs ἐν Φαίδωνι τὸν λέγοντα ̓  μελέτη ϑανάτου᾽, tov éx τῆς ὑπεροχῆς ᾿ Αριστο- 

τέλης φησὶν ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχά. 1 
“ἘΝ >) > > ~_ Ss σ €g A FINE ἐν x ~ LA ΞῚ \ 20 Eg ots ἀποροῦσί τινες ὅτι “διὰ τί ἕξ ὁρισμοὶ τῆς φιλοσοφίας; χαὶ 

\ 7 , 7 - ΄ Vv ~ ΄ 

λέγομεν τούτου αἰτίαν Ὁ τῆν; ὅτι ἢ φιλοσοφία οὔτε πρᾶγμα ἐστιν ἀνώνυ- 
7 

> ane > \ Ἁ > > 4 ΗΝ, > wv 

wov, οἷα πολλὰ εἰσιν (ἢ γὰρ πρὸς μουσιχὴν ἐπιτηδειότης ὄνομα οὐχ ἔχει" 
“Δ Wee #4, \2 >> v 

οὐδὲ sit ἐπ a ee. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὑ ἄσημος: ἐπεὶ οὖν χαὶ 
δὋἝ ἡ Ἂν 3 ~ 3 , 

ETAL χαὶ ὑφέστηχε, διότι μὲν eee ἔχει τὸν ἐχ τῆς ἐτυμολογίας, ἢ 
> ΄ > > Vv Ae ν 

25 G& ὑφέστηχε, τὸ εἶναι ἐν πρώτῃ ἔσχεν ἐπιστη μη; χαὶ ἢ μὲν ἐν πρώτῃ, τὸν ex 1ὅ 
wv 

‘ 

~ ~ \ > 

τῆς ὑπεροχῆς εσχε (τὸ γὰρ πρῶτον ὑπερ} ἡ δὲ ἐπιστήμῃ 
4 , ΟἿ N7 XN ~ 

τοὺς ἐχ TOD ὑποχειμένου χαὶ τοὺς δύο τοὺς Ex TOD τὸ υς. ἐφ᾽ οἷς ἀποροῦσιν ὅτι 
Ἂ ς΄ Ἂ ~ 

“διὰ τί δύο 2x τοῦ ὑποχειμένου χαὶ δύο ἐχ τοῦ téAovs; xual φαμεν πρὸς τοῦτο 

ὅτι τὸ ὑποχείμενον διττόν, 7 χαϑόλου ἣ μεριχόν, οἷον τῷ τέχτονι ὑπόχειται χαὶ 30 
δ Se ΔΎ Κα aN > PAC aged Pe MO) Fe \ ~ es > ἢ XV 

30 τόδε τὸ ξύλον. τὸ ἀχάνϑινον φέρε εἰπεῖν 7 δρύϊνον, χαὶ πᾶν ξύλον. διὰ μὲ 
. ay v x τ 7 € ~ ~ Ν᾿ cy 

οὖν to χαϑόλου ἔσχε tov λέγοντα “γνῶσις τῶν ὄντων ἡ ὄντα ἐστί. διὰ δὲ 
᾿" Vv \ Sle € \ ΄ 

τὸ μεριχὸν ἔσχε τὸν λέγοντα (Pade Uetwy τε χαὶ avipwrtvwy πραγμάτων᾽ 
΄ ’ \ Le . Ld \ ~ 

δυηίως τὸ τέλος διττόν, προσεχὲ πόρρω, οἷον ἐξ: τέλος pe 
4 me 

wy 

ΕΞ ΞΡ τήνδε τὴν διάϑεσιν ὑγιάσαι, τὴν π πόρρω δὲ πᾶσαν 

35 διάϑεσιν ὑγιάσαι. διὰ μὲν οὖν τὸ προσεχὲς ἔσχε τὸν ὩΣ “μελέτη 

2 ὑποχειμένοι ὁ 4 εἴρηται] p. 6,3 5 ὁριζομένου P 6 τοὺς ἐχ tov τέλους scripsi: 

τοῦ τέλους Ce: τούτου P 7 τὸ ὑπο--- in ras. C? 7. 8 συνϑετιχὸς ΟἹ (corr. m.*) 

8 ἡ] ἢ CPe 9 te om. Ce (cf. v. 32) pet αὐτὸν] τρίτος P 10 ὁμοίωσις] ὁμοίως P 

11 πέμπτος] εἶτα P 12 χαὶ ὁ ἕχτος ἐτυμολογίας ἔσχατος ὁ λέγων φιλοσοφία ἐστὶ φιλία 

σοφίας P φιλία supra ser. Ο3 15 τὸν (prius) om. P 16 Ilvday.] ef. Diog. L. 1,12 

17 ἐν Θεαιτήτῳ] p. 176A. B 19 ἐν Φαίδωνι] p. 64 A. 67 E 19 ἐν τῇ Meta τὰ φυσιχά] 

A 2 p. 98244 sq. 22 ἡ γὰρ--μουσιχότης in litura XXII fere litt. om. Ce Ἢ scripsi: 

ei P 24 tov] τὴν ὁ 25 2 ἐν (post μὲν) om. ¢ 26 ὑπεροχῆς (alt. 1.) P 29 téxtov P 

30 φέρει P 31 οὖν om. P 33 ante (alt.) τέλος ras. II litt. C 30 προσσεχές C 
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΄ >) 9. ir x 4 Ν Ἂ Nee, we, , ( ~ \ \ Ὁ 

ϑανάτου᾽, διὰ δὲ τὸ πόρρω ἐσχε τὸν λέγοντα ᾿ὁμοίωσις Vew χατὰ τὸ δυ- 
\ τ ) ς ~ 

νατὸν ἀνϑρώπῳ᾽: προσεχέστερον γὰρ τὸ χαϑᾶραι τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, εἰ τ 
~ 5» ~ ~ ΄ \ > 

χαϑαρϑεῖσαν ἐξομοιῶσαι ϑεῷ πρότερον γὰρ χαϑαίρει τις ἑαυτὸν χαὶ ay 

οὕτως ἐξουοιοῦται ϑεῷ: μὴ χαϑαρὸν yap τ ΠῚ φάπτεσϑαι οὐχὶ Deut- 

τὸν χατὰ τὰς [lAdtwvos φωνᾶς. 

α 30 

Τινὲς δὲ προστιϑέασι χαὶ ἄλλον ὁρισμὸν ἕβδομον: ot γὰρ | ἰατροί, 398 
΄, 5) Vv ΄ . ΄ 

χάλκεα χρυσέῶν ἀμειψάμενοι, οὐχ ἔμπαλιν χρύσεα χαλχείων xa? Ὅμηρον, 
τοὺς δρισμοὺς ἤμειψαν χαὶ τὴν ἰατριχὴν ὡρίσαντο φιλοσοφίαν σωμάτων, 
τὴν δὲ φιλοσοφίαν ἰατοιχὴν ψυγῶ αλλ. ᾧ ἰατροί. διάλληλ ἢ) τοιαύτ, τὴν δὲ φιλοσοφίαν ἰατρικὴν ψυχῶν. ἀλλ᾽, ὦ ἰατροί, διάλληλος ἣ τοιαύτη 

εἴξις τὸ σαφὲς ἐχ τοῦ ἀσαφοῦς δειχνύουσα. διάλληλος δέ ἐστι δεῖξις, ὅτε 

bo τινῶν ἀμφιβαλλομένων πραγμάτων Exdtepov διὰ τοῦ λοιποῦ θελήσωμεν 
ΕΝ ας - ,ὔ 5) , 

πιστώσασϑαι. οἷον ἀγνοῶν ποῦ μένει Θέων zat ποῦ μένει Δίων, εἰ πὐ το 
¢ ~ ΄ ΄ ) \ YY ἐσ ΄ ) 9." 5 ΄ ς \ 

ποῦ μένει Θέων᾽ χαὶ εἴπῃς ᾿ὕπου Δίων᾽, εἰ ἐπανερωτήσω ᾿ χαὶ ποῦ μένει 
- ΄ ? \ ν σ ΄ ) ΄ ΄ὔ πο ΄ > \ ΄ v 

Δίων χαι ELT |S ποὺ Θέων . OWOLWS 7 οεινα TETOXKEV, ETELOT γάλα YE, 

‘ 

, > , \ Ny ἘΠ ταν a Ὁ» 
γάλα 6& &) τ ἐπειδὴ tétoxe’. φευχτέα ὃὲ ἣ melee δεῖξις παρὰ φιλο- 10 

5 

χαὶ ΕΠ ρα: αἴτια χαὶ αἰτιατά - ὅτε μὲν τ διὰ τοῦ ere δείχνυται 
>) ~ / , fe , / σ a. 5 

ποῦ uvet θέων, ὃ Δίων σαφέστερός ἐστι, πρότερος, αἴτιος: ὅτε ὃς ἔμπαλιν 

διὰ τοῦ Θέωνος γίνεται 7 δεῖξις, ὃ Θέων σαφέστερός ἐστι χαὶ πρότερος 15 
χαὶ αἴτιος. ἄλλως τε ἀδολεσχίαν εἰσάγει 6 λόγος" εἰ γὰρ Θέων μένει ὅπου 

Δίων, Δίων δὲ μένει ὅπου Θέων, Θέων ἄρα μένει ὅπου Θέων. χαὶ εἰ 7 

δεῖνα τέτοχεν ἐπειδὴ τάλα ἔχει, γάλα δὲ ἔχει ἐπειδὴ τέτοχε, τέτοχεν ἄρα 
ἐπειδὴ τέτοχεν, ὅπερ ἐστὶν ἀδολεσχῆσαι. φευχτέον οὖν τὸ τοιοῦτον οὐ 
μόνον ἐπὶ τῶν ἀποδείξεων, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν ὁρισμῶν ἀρχῶν ὄντων ἀπο- 2 

» > CoN ~ ts 

δείξεως. χαὶ οὗτος ὃὲ ὃ δρισυὸς ἀνάγεται ὑπὸ τὸν ἐχ τοῦ τέλους τὸν λέ- 
A POA OVEcOD. 8 Wao DGvaToS Tne axOka Rete Se γοντα “μελέτη ϑανάτου᾽- 6 yap ϑάνατος τῆς ἀχολάστου ζωῆς ἰατρεία ψυχῆς 
>] 

ἐστιν. 

"Άλλον ὄγδοον ὁρισμὸν ἀναφέρουσι τῷ []λάτωνι εἰρημένον ἐν Φαίδωνι" 25 

φησὶ γὰρ ἐχεῖ τὴν φιλοσοφίαν μεγίστην μουσικήν, μουσιχὴν δὲ οὐ χορδὰς 
i i | 1 Ἷ i | ‘ i j 

ς ΠΥ Δι 7 0 S cee 2 A iw \ aN , τ᾽ γι ears 

ἁρμόζουσαν (εὐτελὲς γὰρ τοῦτο), ἀλλὰ τὰ μόρια τῆς ψυχῆς, λόγον, ϑυμόν, 
» Ν ἐπιθυμίαν, ἵνα ὃ μὲν λόγος ἀεὶ ἄρχῃ, ὃ δὲ ϑυμὸς ἄρχηται ὑπὸ τοῦ λύγου 

χαὶ τ τῆς ἐπιϑυμίας, ἢ δὲ. ἐπιϑυμία ἄρχηται: ὅταν γὰρ ταῦτα ἰδιοπρα- 
, ΄ - ΄ 

γῶσι. σώζεται 7 ἁουονία τῆς Ψυγῆς" εἰ G& τὰ χείρω τυραννήῆσει, ποιεῖ 30 
2 i] Ve | ey iy i ? aa 

ε \ > ΄ fe ΄ oy EA ‘> >.) v =, 

av ἢ ἐπιϑυμία χρατήσῃ; ὡς ἐπὶ τῆς Φαίδρας or ἔρωτα ον iain, 

(sed post od II litt. erasae) Ce 5 τὴν Πλάτωνος φωνήν Ρ (ef. Phaedo. p. 67 B) 

32 ἄρχει P (utrobique) 92 δὲ om. P ἄρχεται P 33 an τυραννήσῃ 
ΓΞ 

αὐτοῦ α an εἶτα (τὴν) ? 3 χαϑάρει (alt. 1.) P zat om. P 4 οὐχὶ] 

6 ἰατροί] otatpot (sic) C τ χαϑ᾽ Ὅμηρον] ef. Z 235 9 διάλληλος---δειχνύουσα (10) 

om. P 10 δὲ] ἥδε Brand. 12 χαὶ ποῦ μένει Δίων, ef ἐρωτήσω ποῦ μέ 

Θέων om. ὁ 19 γένηται Ρ 21 ϑέων (tertim)] δίων P et om. P 

25 ὁ ὁρισμὸς om. Ce post τέλους add. ὁρισμὸν Ce 26 ἰατρία ὁ 28 τῷ 

πλάτων Ρ Φαίδωνι Dav.: Θεαιτήτῳ CPe (cf. Phaedo. p. 61 A) 30 ἐντελὲς Ce 

ol. 
34 ἐναρμοστίαν P an (οἷον) ἐὰν ὃ ἐπὶ τῆς Φαίδρας] οἵ. Eur. Hippol. 772 

νει 



1) ELIAE PROLEGOMENA PHILOSOPHIAE ec. 

* » , bal ao a { Soe Ξ: pana δ΄ οἰ εἶδ ἢ ὍΣ Co οὶ ἐδ ἐν τ ΤῊΝ M > a 

ἀπαγξαμένης, ἢ ὅταν ὃ topos χρατῇ tod λόγου, ὡς ἐπὶ τῆς Mydetas 

φασχούσης 
΄ > ~ / , 

χαὶ μανϑάνω μὲν οἷα δρᾶν μέλλω χαχά, 
ἊΝ ~ ϑυμὸς Ge χρείσσων τῶν —e βουλευμάτων. | 

=a a. εὶ ὥς ΟΝ 
ὌΝ ae | 4 > [2 ΄ Ἁ 5 we Ἂν 

5 GAG χαὶ οὗτος O ODLOWOS αναγεται ι 

αέγιστον ὑπεροχή ἐστιν. 

x ‘ \ ,~C¢ ~ ΄ - ‘ \ +P er 

Μετὰ το πληϑος τῶν ορισμῶὼν τὴς φιλοσοφ tas χαι τῊν ταςζιν αὕτων 5 

5 ~ \ ‘ to ae Δ γᾷ rd σ Pd Ὁ ΄ ~ 

αὕτων XAL τὴν αἰτιᾶν. OL Ἢν εἰσιν ες (ἐχ οιαιρξσξεως TOUTO 
[«- 
@ a Qe a 

A \ id 

χαὶ τοὺς εὗρ 
n/n ~ ᾿ 5 ~ ΄ ~ \ / , ΄ wv 

10 δέδειχται χαὶ a τοῦ ἀνελεῖν ἡμᾶς τοὺς προστεϑέντας 660), φέρε ἔλθωμεν 
> eee » 7 ~ ~ c ΄ > ~ ΄ > 

ἐπὶ τὴν ἐξήγησιν αὐτῶν. πρῶτος τοίνυν ὁρισμός ἐστι τῆς φιλησοφίας Ex 
~ Ql ae ie oh Bavouevoc vat ete Πυϑαγό Daag hy 2 ee ee 

τοῦ χαϑόλου ὑποχειμένου hauBavouevoc χαὶ ets Llvdayopay avayousvos 6 
> 7) \ 3 "4 > ~ 5 ΄ ἐστί᾽. χαὶ οὐχ ἔχομεν εἰπεῖν ἐν ποίῳ 10 
Ἢ , 

τόν: οὐδὲ γὰρ χατέλιπε συγγράμυατα, 

5 ~ ν = Vv 

λέγων “yv@ors τῶν ὄντων ἢ ὄντα 

συγγράωματ! ὃ ΠΟΘΙ oe εἶπεν α 
‘ ‘ 

o ~ 3 ¢ c , SAN 

ὅπερ τοῖς ἄλλοις τὰ Spence τοῦτο ἐχξίνῳ οἱ μαϑηταί" οὐδὲ 18 ἀλλ 

yap ὡς ἐν ἀγγείῳ ἀψύχῳ wero δεῖν χαταλιπεῖν τοὺς ἑαυτοῦ λόγους, διότι 

ΤΉΝ 

> > 5 A , ΄ \ ~ ~ ay al 5 ~ ~ τ 

οὐδεν πλέον UTED ξαυτῶν ἣ τῶν OLODOXAAWY δύνανται ἀποληγεῖσϑαι. χαλῶς 1 
-“ 

t 

‘ , >. ~ ἣν ~ ‘ et “7 ΟἹ 5 . ~ ¢ \ Vv ? Ω͂ 

& προσχειτᾶι EV τῷ OOLOUW TO Ὦ GVTA ἀντι TOV χαϑὸ ὄντα 5 LVS come 

> " ~ 5» , ὶ 

» 

- ΄ς Cyan \ \ ΄ - ΕΗ ΞΟ Ἑ De τὴν φύσιν τῶν ἀστέρων τὸ πόϑεν εἰσὶ χαὶ τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων 

90 οὐδὲ γὰρ πόσοι οἱ ἀστέρες 7 πόσοι ot ἄνϑρωποι ϑέλει εἰδέναι, ἀλλὰ τὴν 
~ ΄ = wv ΄ Ὧν ν᾿ 

φύσιν αὐτῶν: ὁ γὰρ τοὺς ἀνθρώπους ἡ ἀνϑρωπο!ι ἐπιστάμενος οὗτος χαὶ 
Χ τοὺς γεγονότας χαὶ τοὺς ὄντας χαὶ τοὺς μέλλοντας εἴσεται, χαὶ χατὰ τὸν 20 

ποιητὴν 

΄ ἄ 

WAVTLS ee 
rs, ? yD ~ per ἜΡῚ ΔΙΑ er ) 2 ΄ = > Σ᾽ 

25 OS χα Sloy, TA τ SOVTA TH τ ESOOUEVEL πρό -  δοντῦς- ν 

>} er eae BS ὃν ἰς τ ~ » : 

Αποροῦσι ὃέ τινες ὅτι “Ota τί uy εἶπε πάντων τῶν ὄντων; χαὶ 
(τ Nat = 7 ag Neopets ee) ΚΞ οὐ a τ» 5) es. ae 

AcjOUsY OTL τῷ Ἢ OVTA συμπέεριεχεται TO πᾶντων᾽ 0 γάρ, TO ον Ἢ OV 2% 
ra - 

SENN gow 4 ~ a” τὸ \ ΄ x vw ¢ “ » κα “ὦ τ \ fe 

ELGWS χαὶ TAY ον OLOS, χᾶι O TOV aviownoy Ἢ ἄνθρωπος ειοῶς χαι πᾶντα 

Nia Ca Ὁ ἄνθρωπον οἶδεν. ἣ χαὶ ἄλλως: ὅτι τὸ ᾿τῶν᾽ ἄρϑρον ἰσοδυναμεῖ τῷ πάν- 

80 των τὰ γὰρ ἀρῦϑρα τοῖς χαϑόλου προσδιορισμοῖς ἰσοδυναμεῖ, εἰ μὴ ava- δῇ, PUP Ξ LOPLGENOUS Pole oo 

1 ax..ayfapevyes (11 litt. erasae) C ἐπὶ τῆς Μηδείας] cf. Eur. Med. 1066, memoria 

Chrysippea ef. Gal. plac. Hipp. 273,1. 382,11 Miller 3 χαὶ μανϑάνω μέν]. awa. de... 

(VI litt. erasae) ΟἹ: af μ᾽ ἀϑλίαν C?Pe 5 τὸν] τῶν P 6 ὑπεροχῆς P 

9 ὅτι éx dratp. P 10 ἔλϑομεν P 12 λαμ. --- ἀναγόμενος om. P post 

πυϑαγόραν LV litt. erasae C 13 ἔχωμεν P: ἔχω μὲν Brand. 14 χατέλειπε ΟἹ 
15 ἀλλ᾽ ὅπερ Brand.: ἀλλ᾽ 6 Ce: ἀλλόπερ Ρ - τούτω Ρ 17 αὐτῶν P 

δύναται P 18 post ἵνα defectum signavi, addas δηλώσῃ ὅτι ἡ φιλοσοφία 

19 τῶν ἀστέρων -- φύσιν om. P τὸ πόϑεν εἰσὶ eicias 22 τὰς γεγονότας Ρ 

22.23 χατὰ τὸν ποιητὴν] Hom. A 69 24 μάντης P: οἰωνοπόλων oy” Hom. 
25 x” ἴδη Ce: εἴδει P: ἤδη Hom. τε ὄντα (pr. 1.) P ἐσόμενα CPe 
27 τῷ] τὸ P ἢ ὃν om. Ce 28 ante πᾶν add. πάντα ἄνϑρωπον olde P ὁ τὸν] 
ὅτω Ρ ἢ ἄνθρωπος om. Ce 29 τῶν] ἢ (sed in ras. III litt. m.2) Ce | 
a Er Gal ad [Ὁ rg 

x τῆς ὑπεροχῆς" τὸ yap 3990" 

Ὶ 

at sae 
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2 \ ἜΞΩ > τς wv ἢ en Ave: τοῦ τῇ ey σι, eX any ἧς λέγε 

φοριχα ELT, οἷον ὁ ἂν PWMTOS YAVE τοῦτο {GO WS ETL ies ενοῦ AEYE- 30 

ΕἾ ἢ ͵ “- Ὁ) ΔΝ ml σ δ᾽, ἣ me ς ζῶ ~ \ ΄ ? 

ται ἀνϑρώπου. εἰ ὃὲ εἴπω ὅτι ὁ ἀνῦρωπος ζῷον, ἰσοδυναμεῖ τὸ “ ὃ eign τῷ 

“πᾶς ἀνϑρωπος᾽ " πᾶς γὰρ ἀνϑρωπος ζιρὸν. ἄλλη πάλιν ἀπορί (n° εἰ πάντα 

τὰ ὄντα γινώσχε! 7 τσ περίξερῚ ‘OL OL ἄλλαι τέχναι" οὐδὲν γὰρ εὑρί- 
͵ ~ 

oxetat Oroxetuevoy | αὐταῖς. χαὶ λέγομεν ὅτι τῇ φιλοσοφίᾳ ὑπόχεινται 400 
or 

4, Vv ~ / ~ a\ 

πᾶντα τὰ ὄντα πρὸς γνῶσιν χαὶ ϑεωρίαν μόνον, ταῖς ὃὲ ἄλλαις τ AUS, 
“᾽ , Si , - , ~ ~ 

ἵνα πράξωσί τι περὶ αὐτά: οἷον ἣ φωνὴ ὑπόχειται τῷ φιλοσόφῳ, ἵνα γνῷ 
~ X Ὁ 

᾿ 
\ VW. > \ > , , ~ ὯΝ ~ ty 

τὰ GLTLA GALTYS χαὶ ὑπὸ TOLLS ODVAWEWS YIVETat, τῷ OF VOALUATIX g ἵνα 

\ 
Or 

©) ‘ ~ ‘ a 5 ~ 

τι πράξῃ περὶ αὐτὴν xal γνῷ τὴν συνθήκην αὐτῆς. τὰ ἀνθρώπινα σώματα 5 
~ 72 O ~ ‘ / ~ ~ 

10 ὑπόχειντα! τῷ φιλοσόφῳ, ἵνα Ἰνῷ τὴν φύσιν αὐτῶν μόνον χαὶ τὰ στοιχεῖα, 
~ AN 9 ~ Ω͂ > 4 Ξ \ 3 ΄ ’ 3 ai / a ¢ , ἤ ¥ 

τῷ δὲ ἰατρῷ, ἵνα ἐργάσηται περὶ αὐτὰ ὑγείαν. εἰ ὃξ λέγεις OTL τὶ οὖν: 
2 e , >] \ , σ σ \ f ~ 

οὐ προγινώσχει ὃ tatpos;, χαὶ λέγομεν ὅτι ἘΠ eons ἵνα wy μόνον εἰδῇ ἵ 
5 ‘ ΄ ec ΄ ᾽ν (9 eA \ “ ΄ ΄ 

αὐτὰ ὡς ὃ φιλόσοφος, ἀλλ᾽ ἵνα χαὶ πράξῃ τι διὰ τῆς 1 yO Bees. δυοίως 
\ c \ 3. \ 5 Ἁ , rk 5 IA ~~ ~ 

χαι Ὁ γραρμματιχος OLOS THA OXTW [LENT] τοῦ KOYOD, οὐχ ἵνα EtO7) αὐτὸ TOUTO, 10 

>] € > ΄ ὡς ΞΟ . ~ \ 

15 ἀλλ᾽ ἵνα ἐργάσηται ‘EMyvida φωνήν. χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ὁ φιλόσοφος τὰς 
» 

φύσεις αὐτῶν οἶδεν, αἱ ὃὲ ἄλλαι τέχναι τὰ συμβαίνοντα τοῖς οὖσιν. 

"Ἀλλ συὸς τῆς. φιλοσοφίας ἐχ τ 5 annie Aaudavo- 16 
AOS δρισυὸς τῆς. φιλοσοφιᾶς εχ τοῦ μεοιχοῦ ὑποχειυένου λαμ βανο- 15 

\ oy AY > Ὁ , > i/ e ΝΜ ¢ ~ ¢ ΄ ἜΞΣ, \ 

μενος χαὶ αὐτὸς εἰς Πυϑαγόραν ἀναγόμενος ὃ λέγων “γνῶσις θείων τε χαὶ 
αν Ὁ ΄ ΄ τ ΄ ΄ - c ΄ Ω“- \ Sane , ΄ 

ἀνθρωπίνων. πραγμάτων. TL OTS, ὦ Πυϑαγόρα, Beta χαὶ ἀνθρώπινα μόνον 
> c Ἂς 2! oF 7 ) x ~ A ~ 

20 oidev ἢ φιλοσοφία, οὐκ οἶδεν ἵππου φύσιν χαὶ Boos χαὶ φυτοῦ χαὶ τῶν 
ἫΝ id ΄ σ ΄ 5 > ~ Vv ΄ 

ἄλλων ἁπάντων; χαὶ λέγομεν ὅτι πάντα περ'έλαβε: διττῶν γὰρ ὄντων παν- 
BS ὙΦ ἊΝ 5] ~ > v ~ Q./ © 

των, ἢ ἀιδίων Ἢ Pagan, χαὶ ἐν μὲν τοῖς ἀιδίοις προὔχοντος τοῦ ὕϑείου, 30 
>\ ~ ~ 5 c ΄ ~ / { \ 

ἐν δὲ τοῖς φϑαρτοῖς τοῦ aoe do ἑχάστου τοῦ τιμιωτέρου μνησὺεὶς 
\ \ \ > ΄ 2 >] σ €g A 4 > ~C AS ΄ 

χαὶ τὰ λοιπὰ εἰσήγαγεν. ἐφ᾽ οἷς ἀποροῦσιν ὅτι “διὰ τί χἀνταῦϑα wy προσ- 
\ ot vv 5 4) ‘ σ < ΝΞ σ Vv i ἜΣ, Ν es 

90 χεῖται τὸ ἢ ὄντα ἐστί; χαὶ λέγομεν ὅτι # ὅλως ἔφη Els Otapnpac 

5) ~ > χ δ V. i ~ 5 \ >> 

ἐλϑεῖν χαὶ περιττὸν ἣν τὸ ἢ ὀντα" υνησϑεὶς γὰρ ϑείων ἡ ϑεῖα αὐτά οἰόε, 5 

eee a Cie = “τς 4 Sees aie 7) > ~ σ 

χαὶ ἀνυρωπείων μνησὑεὶς ἢ ἀνθρώπεια αὐτὰ οἶδεν. παλιν ἀποροῦσ! τι 
ς / ~ ΄ - \ ~ ΄,ὔ / 

εἰ λέγεις χαὶ thy πρῶτον δρισμὸν πάντα περιλαβεῖν καὶ τοῦτον, TL οιαφέρει 
ca \ ~ 3 ~ 5 ~ 2 

οὗτος ἐχείνου, ual πῶς ἐχεῖνον μὲν χαϑολιχόν, τοῦτον ὃὲ uspixov φατε; 
~ ~ ~ 5 ἊΝ 

80 πρὸς ὃ λεχτέον ὅτι αὐτὸ τοῦτο μεριχὸν αὐτὸν ποιεῖ τὸ υνησῦηναι αὐτὸν 
SEG , \ > / Nese SN IN / σ \ ee es Ae eS tt 

ὀνομαστὶ ϑείων χαὶ ἀνθρωπίνων. δεῖ G5 εἰδέναι ὅτι πλεονεχτει ὁ πρῶτος 40 
΄ > Gar) 37 ) 

ne τὸν δεύτερον συντομία χαὶ a (4, συντομία = εἰπὼν ᾿ τῶν ὄντων. 
Ὁ ς τ Ave 

aia, δὲ προσχειμένου τοῦ “ἧ ὄντα᾽. ὃ μέντοι δεύτερος πλεονεχτεῖ τὸν 

πρὸ αὐτοῦ σαφηνείᾳ: ἃ γὰρ ἐχεῖνος ἔχρυφεν, οὗτος aga ἥνισεν | εἰπὼν 401 

ov 

εἴ 

id ΄ ΄ Ὑ SI - NY 9... Ὁ ΄ 

85 ϑείων τε χαὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων᾽- τὰ γὰρ ὄντα 7 ϑεῖά εἰσιν 7 ἀνϑρώ- 
: ~ e or yp κκ " 

TWA συνεπινοουυένων τῶν υέσων, ὡς εἴρηται" οὕτως yap ὃ Ζεὺς πατὴρ 

1 6 om. Ce 2 6 dv¥p. (alt. 1.) seripsi: ὁ dpttpov Ce: ἄρϑρον P 4 περιέργως P: 

πάρεργοι ὁ 6 μόνην Ce 7 αὐταί P οἷον] ὅσον P 9 ἀνθρώπεια P 

11 ὑγίεια (sic) P ὅτι om. P 120) om..P χαὶ eicias eidy scripsi: οἶδεν 

Ce: εἶδεν P 13 γνώσεως Ce 14 οἵδε] οἷδα P εἰδῇ scripsi: otdey CPe 

16 αὐτὼν] an τῶν ὄντων» 19 μόνον] μὲν Ce 22 ἣ ἀιδίων ---πὲν om. P 

93 ἀν) ρωπείου] ἀν)ρώπου Ce 24 ἀφ᾽ οἷς P 25 ante ὅλως defectum signavi, 

conicias ὅτι (διὰ τὸ ἐνταῦϑα ἃ ὁ πρῶτος ὁρισμὸς) ὅλως ἔφη ἔφη] ἔφ τη iP 27 post 

ἀποροῦσι add. τινὲς ὁ 28 pr. zat] xata P 36 εἴρηται] v. 20 yap om. Ce 
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"ἐν ae ~ ἋἍ ἢ ‘ ~ ws 3 Vv 4 . 

ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε λέγεται, ody ὅτι χαὶ τῶν ἄλλων οὐχ ἔστι πατήρ [χατὰ 
5" . A 5 ‘ 4 

τοὺς Ἑλλήνων ψευδεῖς abana ἀλλὰ διὰ τούτων χαὶ τὰ λοιπὰ εἰσάγεται. 5 
᾿ ~ 5 ~ ~ ls Lé 

"Adios δρισμὸς τῆς φιλοσοφίας éx τοῦ προσεχοῦς τέλους λαμβανόμενος 
΄ 5 ~ ~ , oo 

ὃ λέγων αὐτὴν μελέτην θανάτου: ἐν yap τῷ Φαίδωνι τῷ διαλόγῳ οὕτως 

5 ὃ Πλάτων ὁρίζεται" piel γὰρ ὅτι ᾿ χινδυνεύουσιν οἱ φιλοσοφοῦντες Achy Devan 

σφᾶς τε αὐτοὺς χαὶ τοὺς ἄλλους μηδὲν ἕτερον us τ ὑτῶ τες πλὴν ἀποῦνή- 10 
\ , > ~ ) f al vo 

σχειν τε χαὶ τεῦϑνάναι᾽, τοῦτ ἔστιν ἢ χαϑαροὶ ϑέλουσι γίνεσϑαι 7 ἤδη 
΄ > \ X ¢ ~ a. > \ τ τ “ιν χεχαϑαρμένοι. ὧν τὸ μὲν ϑνήσχειν ἐνεστῶτος χρύνου ἐστὶ χαὶ δηλοῖ τὸν 

+ ~ 
U 

| 5 a\ Ve A a ‘ = 

χαϑαρτιχὸν φιλόσοφον τὸ 62 τεϑαάναι παρῳχηχότος χαὶ δηλοῖ τὸν χεχαθαρ- vA 
τερον μελετῶσιν of φιλό όσοφοι 7 χαϑα΄- ΄ ΄ ΡΣ ἐγ 

10 μένον: ὡς συνάγεσθαι ὅτι οὐδὲν Et ἶ 
΄ὕ ~ ) Vv , 5 by ue ρεσϑαι 7 χεχαϑάρϑαι, τοῦτ᾽ ἔστι φιλοσοφία ἐστὶ μελέτη ϑανάτου. τὸ δὲ 15 

- (δ) Sy ‘ 5 DN _ »» ~ = > > 9 >) 

χινδυνεύουσιν᾽ ἀντὶ TOD “δι᾿ ἀναγχης χαὶ ἀποδείξεως τοῦτο αὐτοῖς συνά- 
>? 5» > > .} ~ “4 ’ 4 ἘΝ ΄ a 

yetar. ἐφ᾽ οἷς ἀποροῦσι λέγοντες: τί φής. ὦ [Πλάτων; 6 φιλόσοφος, ὃν 

ἔϑου τῷ Yew ὅμοιον ἐπὶ γῆς, τυραννίδα ὑελετᾷ χατὰ τοῦ δημιουργοῦ χαὶ 
ῃ 

=o αὐ vx > ~ > ΄ + 5 Ἂ Wee ~ \ ΄ \ 
15 ὃν ἔδησεν ἐχεῖνος δεσυόν, οὗτος ἐπιχειρεῖ λύειν δίχην τῶν τὰς εἰρχτὰς 20 

\ ~ 5 , b) 5 Xx » ~ 

δραπετευόντων δούλων παρὰ γνώμην τῶν ἀρχόντων; οὐχ αὐτὸς ἔφης ἐν TH 
> ON ee > , \ Ce v Q\ ~ > \ 3 ~ 

αὐτῷ διαλόγῳ ἐναντίας φωνὰς ‘ws ἔν τινι δὴ φρουρᾷ ἐσμεν χαὶ οὐ Ge 
, 7 v > . 7 ΄ as ᾿ς ΄ Ἂν» , “ , = 

ταύτην λύειν, ἄχρις οὗ λύσει ὁ δήσας"; τί οὖν ποιητέον, ὦ [[Πλάτων;: μελε- 
΄ QO. dQ τ x ΄ cw 5", ΄ ΄ \ ‘ 

τητέον ϑαάνατον διὰ τὴν πρώτην Gov ῥῆσιν: οὐ μελετητέον ϑάνατον διὰ τὴν 
= > ΄ σον σ σ 5 -- ε ΣΤ c ~ v τ 

20 οξυτεραν σὴ ρησιν: πρὸς 0 OUWLEY OTL οὐ διαφωνεῖ Ω Πλάτων ξαῦτῷ Οὔτε 295 

, ~ ᾳ “- Ai CK Ya 

ἡ φιλόσηφης προξξανίσταται τοῦ Gyurovpyoo zat Ov ἔδησεν ἐχεῖνος deoudy, 
Zz 

Φ Cc 
Ἰ 
Φ 

) 
Mu τὴ hs] “~ [0] Ὧ oO ele »» Cc [0] ἡ τῷ . 2 > > 

v 
My ra] @ - (7) 

> ὃ Yavatos διττός, wadhov δὲ ἢ Coby, 
o 5.4 ~ , » 5» ΄ A ΄ on Par ΄ 

ἵνα ἀπὸ τῶν σαφεστέρων ἄρξωμαι (σαφέστεραι γὰρ αἱ ἕξεις τῶν στερή- 30 
Pr a ee ΑΕ ΩΝ Ὅν ge ικόα ae SNe \ \ \ ΄ σεων)" ἔστι γὰρ φυσιχὴ ζωὴ χαὶ προαιρετιχὴ ζωή, xal φυσιχὴ υὲν ζωή 

>. ΡΞ ἄρτος = XN 7, ed nt = Ὁ. aot A Anes Vv \ , 

στι δεσμὸς ψυχῆς χαὶ σώματος, ὅτε ἢ ψυχὴ χορηγεῖ αἴσϑησιν χαὶ χίνησιν 
ΞΟ det - τ Seay - ἌΡ ΤΩ = ς 74 5. ν᾿ ΚΝ ΚΣ ΜΕ τῷ σώματι, ἣν πάντες οἱ ἀνϑρωπο! ὑπομένουεν, προαιρετιχὴ δὲ ζωή ἐστι 

~ a e ~ ~ 

δεσμὸς φυχῆς καὶ σώματος, ὅταν ἡμεῖς ἐπιτρέψωμεν τῇ ψυχῇ ἕπεσϑαι 

ταῖς ἡδυπαϑείαις τοῦ σώματος: φησὶ γὰρ οὕτως ὃ []λάτων ὅτι | ἑχάστη 409 

ἡδονὴ δίκην ἥλου προσπερονᾷ τὴν Ψυχὴν τῷ σώματι: ταύτην οὐ πᾶς 
a ~ ἋΣ > x ΄ 

80 ἄνϑρωπος ζῇ, ἀλλ᾽ ὃ ἀχόλαστος μόνον: εἰ οὖν διττὴ ἢ ζωή, χαὶ 6 
, » » ~ \ ~ 

ϑάνατος ἄρα διττός: ὁσαχῶς γὰρ τὸ ἀντιχείμενον, τοσαυταχῶς χαὶ TO ἀντι- 

χείμενον, ὄντων αὐτῶν ἰσοσϑενῶν, ἀεὶ My τὶ mo aa 
ἡ Qu 

[Ὁ 

, τὸ ἰσχυρότερον χαταχρατήσε! 5 
ἊΨ Oo Cry 2 as A ΄ , > \ ~ 

χαὶ ἔσται ἕν, οὐχέτι δύο. φυσιχὸς μὲν οὖν ϑάνατός ἐστι χωρισμὸς ψυχῆς 
— M4 A περ ς “τον ε συ) a ver + ἀπὸ σώματος. ὃν πάντες ἀνϑρωποι ὑπομένουεν, ἡνίχα μὴ χορηγεῖ ἣ boyy 

1.2 χατὰ τοὺς “Ἑλλήνων ψευδεῖς υύϑους inclusi (cf. p. 7,3) 4 λέγω ἐς αὐτὸν Ρ 

Φαίδων: Φαίδρῳ ς (cf. p. 8.18 Phaedo p. 64 a 5 λεληϑῆναι P 8 διλοῖ C 

8. 9 τὸν χαϑαρτιχὸν --- δηλοῖ om. P 9.10 ante χεχαϑαρμένον add. punetis del. 

τεῦρ. C 11. 12 τὸ δὲ χινδυνεύουσιν --- συνάγεται fort. eicias 15 et 21 δεσμόν 

P Dav.: δεσμιόν C: déoptov c 15 ἐπιχειρεῖν P rs ἔφης] Phaedo. p. 62 B 

17 δὴ] δὲ P 19 τὴν (ante πρώτην) om. c . 20 ob — ῥῆσιν iter. P 

20 διαφονεῖ P 21 χατεξανίσταται P 24 χαὶ προαιρετιχὴ ζωή om. P 

μὲν om. Ce 26 of om. P 28 ἡδειπαϑείαις Ρ φησὶ... ὁ Πλάτων] ὁ 

Phaedo. p. 89 D 29 προσπερνᾷ P an ταύτην (68)? 31. 32 ἀντιπαραχείμενον P 
33 οὖν om. Cc 34 χορηγῆ C 
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τῷ σώματι αἴσϑησιν καὶ xtvyaw: προαιρετιχὸς ὃς θάνατός ἐστιν, ἡνίκα μὴ 

συγχωροῦμεν τῇ ψυχῇ ἕἔπεσϑαι ταῖς ἡδυπαϑείαις, ἀλλ᾽ ἐπιστατήσει λοιπὸν 
΄ ! [4 leg >) 

>? τὴ Ἂ - 5 , 

υχή, ὅτι αὐτὴ μὲν ᾿Ολυμπία γηγενὲς δὲ τὸ "σῶμα, χαὶ od ϑέμις τὸ 10 
ae ἘΠ ok Me done τ A a ec eae: 

χρεῖττον ὑπὸ τοῦ χείρονος ἄρχεσϑαι. τοῦτον τὸν ϑαάνατον οἱ φιλόσοφοι 

5 ὑπουένουσι μόνοι, περὶ ὧν φησιν ὃ ποιητὴς 
Ν σ >) wy Ο Ρ ) v 

δισϑανέες, ὅτε T ἄλλοι ἅπαξ ὕϑνήσχουσ᾽ ἀνϑρωποι. 
> Ze > \ ray A > ~ c ~ «¢ Sy ee X x , - 

εἰ οὖν διττὸς ὁ ϑάνατος, οὐ διαφωνεῖ γε ξαυτῷ ὁ [[ἰλάτων, ποτὲ μὲν λέγων 15 

ὅτι δεῖ μελετᾶν τὸν ϑάνατον, ποτὲ δὲ λέγων μὴ λύειν, ἄχρις οὗ λύσει ὁ 

δήσας, ἀλλὰ τὸν μὲν φυσιχὸν δεσμὸν ἐατέον τῇ φύσει λύειν, ὅτε φίλον 
Pa σὰ > > ε - +f 

10 αὐτῇ, τὸν δὲ προαιρετιχὸν δεσμόν, (Ov) ἡμεῖς ἐδήσαμεν, ἡμεῖς xat λύσ sara 
σ ~ ~ ΄ ~ \ \ 

ἵνα ee τὰ τοῦ [Πλάτωνος χρατῇ χαὶ τὸ δῆσαν ἐχεῖνο χαὶ τὴν λύσιν 
Pl) \ > ΄ 

ἐπαγάγῃ. λέγουσι ὃὲ χαὶ τοιαύτην διαίρεσιν, ὅτι τέσσαρά τινα παράχεινται 30 

Daido, εἶναι, wh εἶναι, εὖ εἶναι, χαχῶς εἶναι, καὶ εἶναι μὲν ποιεῖ ἢ φυσιχὴ 

ζωή, μὴ εἶναι δὲ ὁ φυσιχὸς ϑάνατος, εὖ εἶναι ὁ προαιρετιχὸς θάνατος, χαχῶς 

15 εἶναι ἢ προαιρετικὴ ζωή. δύο δὲ οὐσῶν ἀντιϑέσεων ἕξ γίνονται συμπλοχαί, 

ὦ at μὲν τρεῖς συνίστανται, af δὲ ἄλλαι τρεῖς ἀσύστατοί εἰσι, χαϑὼς τὸ 

διάγραμμα τοῦτο δηλοῖ" 25 
‘ ’΄ , Ve , 

φυσιχὴ ζωή αἀσύστατον φυσιχὸς ϑανατος 

σὺν ὰ 

20 ( AE ESE σύ 
"610 

στα re noe στα 
oom 

ται “ἄρ τον 
Ἁ - , ἊΣ ’ Ἁ © , = 

προαιρετιχὴ ζωή ἀσύστατον προαιρετιχὸς ϑανατος 
΄ > 5 νι > ~ > > ΟῚ 

Θάνατον οὖν μελετητέον. οὐ: τὸν μὴ εἶναι ποιοῦντα, ἀλλὰ τὸν εὖ 403 
| ’ | 

τῷ 
σι εἶναι. ἔστι ὃὲ φυσιχὴ μὲν ζωὴ χαὶ πρρ στρ ετιχὺς ϑαάνατος, ὅταν τῆς Ψυχῆς 

σ΄ 

χορηγούσης τῷ σώματι αἴσϑησιν zat χίνησιν wy συγχωρῶμεν αὐτῇ ἕπεσϑαι 

ταῖς ἡδυπαϑείαις τοῦ σώματος, ἀλλ ἄρχῃ τὸ κρεῖττον τοῦ χείρονος. ὅ 
Ἂ ΣΝ [Ὰ , v4 >] \ 

φυσιχὸς ὃξ ϑανατός ἐστι χαὶ προαιρετιχ χὴ ζωή, ὅταν at φιλοσώματοι ψυχαὶ 

μετὰ τὸν φυσιχὸν ϑάνατον περιπολῶσιν εἰς τοὺς τάφους σχιοειδῆ ποιοῦσαι 

80 φαντάσματα. xal τοῦτο αἰνίττεται “Ὅμηρος, ἡνίχα φησὶν 

ὃν πότμον Ἰοόωσα, λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα χαὶ ἥβην. 10 

φυσιχὴ δὲ ζωὴ χαὶ προαιρετικὴ ζωή ἐστιν, ὅταν τὴν χατὰ φύσιν ζωὴν 

2 τῆς ἡδυπαϑείαις P post ἀλλ᾽ defectus esse videtur ἐπιστατήσει scripsi 

(cf. Plat. Gorg. p. 468 0): ἐπιστήσω (νοήσω, βουλεύσομαι, γνώσομαι in mrg. m.*) Ce: ἐπι- 

στήσει P 3 τὸ σῶμα — φησιν (5) om. P (alt.) τὸ] tH C 5 φησιν 6 ποιητής] 

Hom. μ 22 6 ϑνήσχουσ᾽] Ivisxovery CPc aye om.. © 8 — pts οὗ 

in ras. C? 9 thy φύσει P ὅτε φίλον om. P 10 αὐτήν P ὃν 

inserui 11 xpatet P an ἐχεῖνον ? 12 ἐπαγάγει Ce 13 εἶναι, 

py in ras. C? 15 προερετιχὴ C 11 δίγραυα ὁ διλοῖ Ὁ 

18 ἀσύστατον (in dextro figurae latere) om. Cc 24 ἀλλὰ τὸ εὖ P 25 ὅταν] 

ὅτε Ce (cf. v. 28. 32) 26 μὴ] μηδὲ P 27 ἄρχει P 30 χαὶ τοῦτο αἰν. 

Ὅμηρος] χατὰ τὰς τῶν “Ἑλλήνων δόξας καὶ φλυαρίας, καϑὼς χαὶ Ὅμηρος τοῦτο αἰνίττεται 

ΒΟ (ΟἿ ἢ. 1.9. 12,1) ἡνίκα φησὶν] ΠΠ 857 81 ἀνδρότητά (sic) te Ce 

32 φυσιχὴ δὲ ζωὴ] φυσιχὸς δὲ ϑάνατος P 
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> , , ΄ ~ , 

ζῶντες ἀχολάστως τὸν βίον μετερχώμεϑα. ἐβουχομην 62 τούτων τῶν λόγων 

ἀχοῦσαι Κλεόμβροτον: οὗτος γὰρ περινοήσας τὸ ἐν Φαίδωνι ῥητὸν * x, 

ὡς δηλοῖ τὸ εἰς αὐτὸν “ἐπίγραμμα τοῦ Καλλιμάχου οὕτω λέγον" 15 
~ 3 Rinas “Hits χαῖρε᾽ Κλεόμβροτος ᾿Αμβραχιώτης 

ors > " - ΓΑ" ~ tf >] > ID 

5 ἥλατ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλοῦ. τείχεος εἰς “Atony, 
Ve aise ων ς ἫΝ pee ΝΙΝ Π) AR 

ἄξιον οὔτι παϑὼν ϑανάτου uzaxnov, ἀλλὰ LlAatwvos 

ἕν τὸ περὶ Ψυχῆς γράυμ᾽ ἀναλεξάμενος 4 uJ περ ἐφ χη 1" iP tear 3 cAUSVOS. 
"» ᾿ “νὰ " ΄ 5 , ΔΊΑ [4 

ἐγὼ OF ταναντία ἐχείνῳ φημὶ ἔπη οὕτως" 90 
-" 3, , Ψ' >! ‘ Dd Fe a 2 ἦν 

εἰ uy γράμμα []᾿λάτωνος ἐμὴν ἐπέδησεν ἐρωήν. 
RZ vo 5 Vv a7 , 

10 ἤδη λυγρὸν ἔλυσα βίου ene δεσμόν. 
> Φ 3 ἘΞ ΞΕ aes = fia of a τες: 4 vn x 

τοῦτ᾽ ἔστιν εἰ μὴ ὠφελήϑην ἐχ [lhatwvos τρόπον εὐζωΐας, προέχρινον ἂν μὴ 
> 5) > ~ ΄ 

εἶναι 7 χαχῶς εἶναι. ἔστιν οὖν τις Vavatos ζωῆς τινος χρείττων, ὃν ἢ 2% 
5 ΄ 5 ~ \ 3 , 

φιλοσοφία μελετᾶν ἀεὶ ἐπαγγέλλεται. 

" 7. 5 \ ε > 

15 Οὐ μόνος ὃ Κλεόμβροτος, ἀλλὰ χαὶ οἱ Στωϊχοὶ φιλόσοφοι οἷον 
Κλεόμβροτοί τινες ὄντες τὴν φιλοσφίαν ὑπέλαβον Yd ΤῊ εἶναι τοῦ φυσιχοῦ 

͵ 

ϑανάτου. διὸ χαὶ πέντε τρόπους εὐλόγου ἐξαγωγῆς ἔγραψαν coms or 
΄ ὃ oS ~ 

φασίν, ὃ βίος μαχρῷ συμποσίῳ, ἐν ᾧ δοχεῖ εὐωχεῖσϑαι ἢ ψυχή, xat παρ᾽ 
XQ ‘ ΄ \ 

ὅσους τρόπους Aveta: τὸ συμπόσιον, παρὰ τοσούτους τρόπους γίνονται χαὶ 
‘ 

λύεται yap τὸ συμπόσιον χατὰ πέντε τρόπους 7 404 
΄ vy 5 fé 

20 αἱ evdoyot εξαγωγαῖ" i 

διὰ γρείαν Pea ἄφνω χαταλαβοῦσαν οἷον παρουσίαν φίλου διὰ οὐ. 

ὑπὸ χαρᾶς γὰρ ἀνίστανται at φίλοι χαὶ λύ εται τὸ συμπόσιον), 7, διὰ τοὺς 

ral () ὃ φι σχωμάζοντας χαὶ DT SPE ES λύεται ὁμοίως TO συμπόσιον, ἣ 

Os Mv ΩΝ [ὩΣ διὰ τὸ νεχρὰ “OL νοσώδη εἶναι τὰ παρατιϑέμενα 7, διὰ σπάνιν ἐδεσυάτων 7 
ἘΣ ΄ 25 διὰ μέϑην λύεται τὸ συμπόσιον. χατὰ τοὺς αὐτοὺς οὖν πέντε τρόπους 

᾽,ὔ \ wv 5» ἋἋ ΝΎ δ 4 > ~ ΄ 

γίνονται χαὶ εὔλογοι ἐξαγωγαί: 7 διὰ χρείαν υξγάλην χαταλαβοῦσαν, ὡς 
5 ἡ 

‘ 

προσέταξεν 7 [lutia τινὶ ἀποσφάξαι ἑαυτὸν ὑπὲρ τῆς ἰδίας πόλεως, edie 
‘ 5 ig 5 [4 σ 

τῇ πόλει ἐπιχειμένης, ὅπερ πεπὸ {luz 6 genes προσ νοῦς ἑαυτὸν ὑπὲρ 10 
5 

30 χαὶ ἀναγχάζοντας ἡμᾶς ἣ πράττειν αἰσχρὰ ἢ λέγειν τὰ ioe οὕτω 

1 μετερχόμεϑα Ce ἠβουλόμην P 1. 2 τούτων ἀκοῦσαι τῶν A. colloc. P 

2 περινοήσας --- οὕτω (3) om. P post ῥητὸν defectum signavi: ἀπὸ τοῦ τείχους ἑαυτὸν 

κατεχρήμνισε Amm. (p. 4,20): ῥίψας ἑαυτὸν ἐκ τοῦ τείχους ἐτελεύτησε Day. (Brand. p. 13836) 
ὃ ἐπίγρ. tod Καλλ.] fr. XXIII ed. Wilam. (Berol. 1897) λέγων Ρ 4 εἴπας CPe 
Ὥμβρακχκ. Anth. Ρ. 5 ἥλλατ᾽ Ce ὑψηλοῖο Ce teiyews Ce és Ce 
6 οὔτι παϑὼν] οὐδὲν ἰδὼν Anth., Amm. πλάττωνος C 7 ἕν τὸ] ἐν τῶ CPe, Anth. 

ἐγὼ] εἴ. Busse Porph. Is. p. XLI ἔπη] ἐπεὶ P 9 ἐμὴν PDay. coni. Cramer: ἐμ (una 
litt. erasa) C: ἕν ce 10 ἔλυσα P Day.: ἔδησα Ce πολλὺ κηδέα C: πολὺ χηδέα ὁ 
Piel) ἡ Ὁ an {πρὸς) τρόπον ἢ 15 οἱ Στωϊχοὶ] cf. Zelleri Ph. Gr. [V3 p. 305 
18 φασίν seripsi: φησίν libri 20 αἱ om. Ce γὰρ] δὲ ο 21 παρουσία P (εἴ. Olymp. 
schol. in Plat. Phaedo. p. 5,25 Finckh) post παρουσίαν spatium XI fere litt. vacuum C 
3 ἐπισχωμάζοντας P αἰσχρορημονοῦντας C 24 σπάνην P 28 Μενιχεὺς Ρ (cf. 
Eur. Phoen. 768) 29 ἐπισχωμάζοντας CP 30. p. 15,1 οὕτω γοῦν] οὕτως Ce 



ELIAE PROLEGOMENA PHILOSOPHIAE e. 6 15 

~ , = , [4 4 — , = x \ τ᾿ el 24 

yodv Πυϑαγόρειον γύναιον ὑπὸ τυράννου συσχεϑὲν χαὶ ἀναγχαζόμενον ἐξ- 
> + ~) Vv . , το a a 5 5 

οογήσασϑαι τὰ ἀπόρρητα. τοῦτ᾽ ἔστι τὴν αἰτίαν εἰπεῖν, Ov ἣν οὐχ ἐσθίουσι ts δ i i i 
΄ > > ~— 

χυάμους (ἦν yap παρ᾽ αὐτοῖς τὸ 
v 

= ΄ , , 5 ? , 

LOOY TOL χυσμους φαΐῖξειν χεφαλας τε τοχήων), 

ib} oy ᾿φαάγοιμι ἂν ἢ εἴποιμι, τοῦ δὲ φαγεῖν ἀναγχάζοντος πάλιν εἶπεν ᾿ εἴποιμι 

ν ἣ φάγοιμι. τέλος οὖν ἀναγχαζομένη δυοῖν ϑάτερον πρᾶξαι, ἡ φαγεῖν 20 

ἢ εἰπεῖν, Baeyeae μένη τὴν ἑαυτῆς γλῶτταν ἀπέτεμεν ὡς ὄργανον διαλέχτο" 

yor γεύσεως, χαὶ ἐντεῦϑεν αἰχιζομένη μετήλλαξε τὸν βίον. ἢ διὰ μαχρὰν 

νόσον χωλύουσαν ἐπὶ πολὺ ὀργάνῳ χρῆσϑαι τὴν τι τῷ σώματι εὐλόγως 

10 Get ἐξάγειν αὑτήν: διὸ χαὶ ὁ Πλάτων οὐχ ἀποδέχεται τὸ διαιτητιχὸν τῆς 
34 

~ ΄ Ὁ ~ - \ 4 ‘ ~ ὋΣ Ig 5 

ATOLXTS WS eeyectegle TH VOONUATA χαὶ TOLGDY Sy) χρονίζειν, ἀλλ απο- 25 
cv 

[ὩΣ 
΄ , ε 

ec τὸ χειρουργιχὸν χαὶ φαρμαχευτιχόν, ᾧ ἐχρῆτο ᾿Αρχιγένης ὃ στρατό- 

πεὸον ϑεραπεύων. φησὶ δὲ χαὶ Lopoxhys 
οὐ πρὸς ἰατροῦ σοφοῦ 

~ wa) ~ 

15 ϑρηνεῖν ἐμπῳδὰς πρὸς τομῶντι τραύματι. 
20 

vy 

δ ὌΝ ΄ \ ~ a ΄ 

ἢ διὰ πενίαν: χαὶ χαλῶς φησιν ὁ Θέογν' 

χρὴ πενίην φεύγοντα χαὶ ἐς μεγαχήτεα πόντον 
ἜΤ ΠΡ τλῆ ἧς: ῥιπτεῖν χαὶ πετρῶν, Κύρνε, κατ᾽ ἡλιβάτων. 

δι, δ i. σ \ PA ἢ LO. v \ ΄ -“ > ~¢ 

ἢ διὰ λῆρον: ὥσπερ yap ἐχεῖ ἢ μέϑη ἔλυε τὸ συμπόσιον, οὕτως χανταῦϑα 

i 405 
\ A 

vr, φυσιχὴ μέϑη. xat οὐδέν ἐστὶ μέϑη. “2 uy προσιρετιχὸς λῆρος. χαὶ 

[0] 
» , Vv \ » ~ ¢ >) , 5 ,~ 

20 sor "γῶς εστι TVA saci ξα υτὸν διὰ λῆ ρον᾿ οὐδὲν γὰρ εστι A198, 

x A 

~ ‘\ δ) 

ταῦτα μξν πέρι τούτου. 

ς \7 - + » 

O μέντοι Πλωτῖνος περὶ εὐλόγου ἐξαγωγῆς γράφει μονόβιβλον χαὶ οὐ- 
»ν (Ὁ) 

ε 

ἘΞ 
OF 
i 

\ ΑΝ σ eS re 
(ὰρ OTL ὥσπερ ὁ ens 5 δένα ΕΒ πέντε τρόπων τούτων ἀποδέχεται" φησὶ ἡ 

25 οὐχ ἀφίσταται ἡμῶν προνοούμενος. ἀλλ τ τοὺς ποιοῦμεν oe 

τηδξίους χαὶ νομίζομεν τὸν ϑεὸν πόρρω εἶναι ἀφ᾽ ἡμῶν ἀεὶ παρόντα πᾶσιν 

ἐπίσης, ὡς δηλοῦσιν οἱ χαϑαροὶ τὸν βίον, αὐτόπται τοῦ ϑείου καὶ συνομιληταὶ 

γινόμενοι" ὥσπερ χαὶ ὁ ἥλιος τ ἐπίσης τὸ φῶς, GAN at νυχτερίδες 10 

ἀνεπιτήδειοι οὖσαι ἀποφεύγουσιν αὐτὸν χαὶ οὐ φωτίζονται ἐξ αὐτοῦ. ἀλλὰ 

80 σχότος αὐτὸν νομίζουσιν εἶναι πηγὴν φωτὸς ὑπάρχοντα: οὕτως δεῖ χαὶ 

τὸν φιλόσοφον μιμούμενον ϑεὸν χαὶ ἥλιον μὴ ἀμελεῖν πάντῃ τοῦ σώματος 

δι’ ἐπιμέλειαν τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ τὴν προσήχουσαν αὐτοῦ ποιεῖσϑαι πρόνοιαν, 

1 πυϑάγορον Ce (cf. Zelleri Ph. Gr. 1 p. 288. 291 not. 1 297 not. 2) ἀναγκαζομένη P 

3 map om. P τὸ om. Brand. 4 tor] to P 5. 6 ἢ] εἰ utrobique coni. Brand. 

(p. 821 not.): φάγοιμι ἂν ἢ εἴπομι ἄν et εἴποιμι ἂν ἢ φάγοιμι ἄν Olympiodori meliores 

codd. (Finckhius utrobique haud recte εἰ pro 4; cf. Nauck ad Iambl. De Pythag. vita 

193 sq. p. 139,9) 5 φαγεῖν om. Ce 10 6 om. Ce Πλάτων] Reipubl. LI, 15 

p. 477 D ἀποδέχεται] ἀπὸ in ras. Ο 12 ᾿Αρχιγ.1 cf. Pauly-Wissowa, Eneyel. Il 

p. 484 ὁ] ws P 13 ϑεραπεῦον P Σοφοκλῆς] Ai. 581 15 στομῶντι Ce 

tomy.) πήματι Soph. 16 Θεόγνης P (v. 175 Bergk) 17 βαϑυχήτεα Theogn. codd. 

20 εὐλόγως om. Ce αὐτὸν ἐξαγάγαι P εἰ ἢ. P 21 χαὶ οὐδέν ἐστι μέϑη in 

mrg. C? 23 Πλωτῖνος περὶ εὐλόγου ἐξαγωγῆς] ἔπη. I lib. 9, sed quae sequuntur, apud 

Plotinum frustra quaeras. 23. 24 οὐδὲ ἕνα P 27 ϑείου] Yel in ras. OC? 

29 ἀνεπιτήδειαι P post αὐτὸν XVII litt. erasae Ὁ 30 πηγὴν φωτὸς ὑπάρχοντα] 

παρέχοντα πηγὴν φωτός Ρ 81 πάντα Ce 
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ἕως οὗ ἐχεῖνο ἀνεπιτήδειον ενόμενον διαστήσοι ἑαυτὸ τῆς πρὸς τὸ σῶμα 1δ 

χοινωνίας: ἄτοπον γὰρ τὸ πρὸ χαιροῦ ἐξάγειν ἑαυτόν, πρὸ οὗ λύσῃ ὃ δήσας. 
δηλοῦσι δὲ χαὶ οἱ “Ρωμαίων νόμοι, wy πρότερον ταφῇ παραδιδόντες τὰ τῶν 

ἐξαγαγόντων ἑαυτοὺς σώματα, πρὶν ἂν αἰχκίσωνται χατὰ τῶν ποδῶν, ἢ 

5 χαὶ ἔστιν εἰπεῖν ἐπ᾿ αὐτῶν τὸ ῥηϑὲν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ ἐπὶ τῷ σώματι 20 

τοῦ “Extopos 
χωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀειχίζει μενεαίνων. 

χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τούτου. 
Ἄλλος ὁρισμὸς τῆς φιλοσοφίας ἐκ τοῦ πόρρω αὐτῆς τέλους pee 

Ce. 10 νόμενος ὃ λέγων αὐτὴν ᾿ ὁμοίωσιν ϑεῷ χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνϑρώπῳ᾽ " ἐν γὰρ 2% " ἵ iv ‘ ‘ 
7a ~ ’ > 

τῷ θΘεαιτήτῳ τῷ διαλόγῳ πρός τινα Oe τ Κυρηναῖον γεωμέτρην εἰσ- 
΄ . 5 Vv 

ἄγει τὸν τς τὸν ἑαυτοῦ διδάσχαλον ὃ [ἰλάτων διαλεγόμενον. ἔχει δὲ 
c~ o €¢ 358) 5 \ 4 , = ir = rFeit4 EN ἊΣ 42S) A , 

ῥῆσις οὕτω- “GAR ἐπεὶ τὰ xaxd, ὦ Θεόδωρε, ἐνθάδε χαὶ τόνδε τὸν βίον 
περιπολεῖ, φευχτέον ἐνθένδε: “τίς δὲ φυγή; εἰπόντος τοῦ Θεοδώρου, τοῦ 

‘ qian T 1) 

15 πρὸς ὃν ὃ λόγος, ἔφη ὃ Σωχράτης “duotwars Dew χατὰ τὸ δυνατὸν ἀν- 80 i 
Ὁ ΄ ) ς \ ΄ Ξ ~ e Paes σι > ‘4 Vv C7 

own. χαὶ τίς ὃ τρόπος τῆς ὁμοιώσεως: εἰπόντος ἔφη ᾿δίχαιον 

γενέσϑαι χαὶ ὅσιον μετ 

Πλάτων. 
- > ~ [4 , σ ~ ~ 

᾿Αποροῦσι δέ τινες ὅτι “πῶς δύναται ὃ φιλόσοφος ὅμοιος τῷ ϑεῷ | 

Q- τῷ 

~ ἘΠ 

ρονήσεως χαὶ ταῦτα γινώσχειν. ταῦτα μὲν οὖν 

90 γενέσϑαι; χαὶ λέγομεν ὅτι ἐπειδὴ ἔχει τὰ χαραχτηρίζοντα τὸ ϑεῖον" ot 406 

γὰρ ποιηταὶ τρισσῶς τὸ ϑεῖον 7 mS αραχτηρίζουσι, τῷ ἀγαθῷ, τῷ δυνατῷ, τῷ 

γνωστιχῷ, ὡς δηλοῖ τὸ 

ξ εὶ ar) [0] vy [ΟἹ R ξ < Ὁ 

τε παᾶντα δύνανται. a) ὦ Φ 
ὩΣ tows 
oo oO 

φι 

Ox Os TS πάντα ἴσασιν. bo © a} ὦ Φ = 

οὐχ ἀσφαλῶς ὃξ ἐνταῦϑα εἴρηται τὸ ϑεῖον πάντα δύνασϑαι διὰ τὸ ἀδυναυεῖν 
xX 3. τερὶ τὸ χαχοποιεῖν ὑπ repBony ἀγαϑότητος: ὡς γὰρ τὸ πῦρ ψύχειν οὐ δύναται 

διὰ τὸ ἐν ϑερμότητι αὐτὸ οὐσιῶσϑαι χαὶ ἢ χιὼν ϑερμαίνειν οὐ δύναται 10 

διὰ τὸ ἐν ψυχρότητι αὐτὸ οὐσιῶσϑαι, οὕτω χαὶ τὸ ϑεῖον χαχοποιεῖν οὐ δύ- 

80 ναται διὰ τὸ ἐν ἀγαϑότητι αὐτὸ οὐσιῶσϑαι. οὕτω γοῦν χαὶ ἐπὶ τῶν ἀν- 

ϑρώπων ἔστιν ae, ὅτι τινὲς ὄντες φύσει ἀγαϑοί, xudv εἰ ἐπιτηδεύσωσι 
xoxo yeveotar, οὐ δύνανται. δυνατὸν δὲ χαὶ τὸ ὑπὸ τῶν ποιητῶν εἰρη- 

Ld ¥ \ \ ~ 5 Vv as 3 3.1: πὸ Fs > 

μένον εἶναι ἀληϑές: τὸ γὰρ χαχοποιεῖν οὐχ ἔστι δύναμις ἀλλ᾽ ἀδυναυία ἀγα- 
, - sy ~ 

ϑότητος, ὥσπερ at SEE! ἀρρωστίαι ἐξ ἀδυναυίας τοῦ ὑγιαίνειν 15 ὶ 

85 γίνονται. ἐπειδὴ ὃξ ἄλλο τὸ ἐν τῷ ϑεῷ ἀγαϑὸν χαὶ δυνατὸν xal γνωστιχὸν 

1 ἀνεπιτήδιον P ἑαυτὸν Ρ τὸ σῶμα] scribas τὴν ψυχὴν 2 πρὸ od scripsi: πρὸ | 
τοῦ CPc λύσει Ce 3 τὰ om. P 4 ἐξαγόντων P αἰχίσονται P; an αἰχίζωνται ἢ 

ἢ] εἰ Ce 5 ὑπὸ τοῦ ποητοῦ] Hom. Q 54 τὸ σώματι P 7 xwo7 Ce γαῖαν) 

γῆ Ce ἀεικίζει] ἀναικίζεις Co: ἀεὶ αἰκίζει P 11 Θεαιτήτῳ] p. 176 Α 54. 12 Σω- 

κράτην P 18 ἐνθάδε scripsi: ἔνϑα τε Ce: ἔνϑα πτε P: ἐνταῦϑα Plotin. (Enn. I, 2,1 Ρ. 11): 

τὴν ϑνητὴν φύσιν Plat. βίον] τόπον Plat. Plotin. 14 περιπολεῖ Plat. Plot.: 

περιπλεῖ CPe 16 ὁμοιότητος Ce 20 λέγουσι Brand. 23 Hom. $ 325 

24 τε] ye P (ef. Hom. x 306) 25 te om. P (cf. Hom. 6 379. 468) 26 ἐνταῦϑα 

in ras. P 29. 30 οὕτω καὶ τὸ ϑεῖον --- οὐσιῶσϑαι om. ὁ 32. 33 εἰρημένων P 



10 

15 

τῷ σι 

90 

90 

1 οὐχ ἄλλο ---ἐν τῷ φιλοσόφῳ ἀγαϑὸν (3) om. P 

οὐδὲ pet. ay. 3 ἄλλῳ P 7 φῦλον] φύσιν Ρ (cf. Hom. E 441) 10 οἷδε] εἴδεν P 
2 ὁ [Πλάτων] φρόνησιν δὲ καὶ ἀληϑεῖς δόξας βεβαίους, εὐτυχὲς ὅτῳ χαὶ πρὸς τὸ γῆρας παρε- 
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la ~ ’ ~ ~ > »»" 

χαὶ ἄλλο τὸ ἐν τῷ φιλοσόφῳ: τὸ μὲν yap ἐν τῷ Dew ἀγαϑὸν οὐχ ἄλλο 
. 3, , \ b) a " 

παρ᾽ αὐτόν ἐστιν, ἀλλ᾽ αὐτοαγαϑότης ἐστὶ τὸ μεϑεχτὸν ἀγαϑόν, τὸ δὲ ἐν 
- la > X ΓΞ \ \ YW, ΟἹ ? > ΄ ς 5 , er 

τῷ φιλοσόφῳ ayatoy μεϑεχτὸν χαὶ ἄλλο παρ᾽ αὐτόν, ὡς Be a κον τον ξύλον 
σ x“ \ \ , ΄ Ἁ 

ἕτερον ὃν παρὰ τὸ λευχόν. ἀλλὰ χαὶ τὸ δυνατὸν tod ϑεοῦ ἕτερον: 6 γὰρ 
Sol? 

ϑεὸς πάντα, ὅσα βούλεται, δύναται, ὃ φιλόσοφος δὲ οὐ πάντα, ὅσα βούλεται, 

δύναται" ἀληϑὲς γὰρ 
Samar 

OLTOTE φῦλον διιοῖον 
4 > 

γων τ᾽ αἀνϑρώπων. 
ΕῚ , ~ A 5 

αἀϑανάτων te ϑεῶν yauat ἐρχου. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ γνωστιχὸν τοῦ ϑεοῦ χαὶ τοῦ φιλοσόφου ὅμοιον" ὃ γὰρ ϑεὸς 
> 6 

t \06' 

ἱ 

χαὶ πάντα οἷὸς χαὶ dua καὶ ἀεί, ὁ δὲ φιλόσοφος πάντα μὲν ἐπαγγέλλεται 
o . > 955)? >/ 

εἰδέναι, ody ἅμα δέ, GAN ἔχαστον ἰδίᾳ προχειρίζεται, χαὶ οὐχ ἀεὶ αὐτὰ 

οἶδεν, ἀλλὰ mote, ὡς δηλοῖ 6 [Πλάτων λέγων ὅτι ᾿ἀγαπητὸν ὅτῳ χἂν ἐν 

γήρᾳ παρῇ σοφία χ καὶ φρόνησις > διὰ τοῦτο πρόσχειται ᾿ χατὰ τὸ δυνατὸν ἀν- 
C ~ ΄ ~ ΄ Ld ϑρώπῳ. ὅτι ὡς ἐνδέχεται ἄνϑρωπον ϑεῷ ὁδμοιωϑῆναι, 6 © 050005 ὅμοι- ! 

οὗται: δεῖ γὰρ αὐτὸν ἐν ἅπασι τὸν ϑεὸν μιμεῖσϑαι, ἐν μὲν τῷ ἀγαϑῷ, 

17 

20 

25 

30 

ἵνα προνοῇ  χαὶ αὐτὸς τῶν ἀτελεστέρων ψυχῶν (ὥσπερ 6 Σωχράτης περι- 407 
\ fe \ > ΄ \ eae a ὩΣ tN αν ΝΞ: 

ἐρχόμενος τὰ ἐργαστήρια χαὶ ἐχλεγόμενος τὰς ἐπιτηδείας φύσεις πρὸς φιλο- 

σοφίαν), ἐν ὃὲ τῷ δυνατῷ, ἵνα διὰ μηχανῆς τινος δυνηϑῇ τὸ παντοδύναμον 

τοῦ ϑεοῦ πορίσασϑαι, εἰ μόνα ἐχεῖνα βούλεται, ὅσα δύναται, χαὶ μὴ ἀλλο- 

χότων ὀρέγεται, οἷον ἵπτασϑαι, ἐν δὲ τῷ γνωστιχῷ, ἵνα πάντων ἐπίστηται 
τὰς αἰτίας. 

) ) > Αἱ b] ~ σ (ore) \ σ ΄ , σ v Ἢ ΄ 

Eg’ οἷς χαὶ ἀποροῦσιν ὅτι “εἰ τὸ ὅμοιον δυοίῳ ὅμοιον, ἔσται χαὶ 6 
e =: LE τῷ φιλοσόφῳ ὅμοιος, εἰ ὃ φιλόσοφος τῷ Dew, ual οὐδὲν πλέον ἕξει 

ὁ ϑεὸς ἡλιχία tod φιλοσόφου᾽. πρὸς ὃ λεχτέον ὅτι παραλογισμός ἐστι τὸ 
τοιοῦτο: xa’ ἃ μὲν γὰρ ἐοίχασιν ἀλλήλοις, οὐδὲν διαφέρουσιν, χατ᾿ ἄλλα 
δὲ πολλὰ διαφέρουσιν: ὥσπερ 7 εἰχὼν τοῦ Σωχράτους ὁμοία ἐστὶν αὐτῷ, 

διαφέρει ὃὲ ὁ Σωχράτης τῆς εἰχόνος, ὡς ἔμψυχον ἀψύχου, οὕτω χαὶ 6 
ϑεὸς διαφέρει τοῦ φιλοσόφου ὡς ἔμψυχον ἀψύχου χαὶ ὡς παράδειγμα ἀρχε- 
τύπου. ἢ χαὶ ἄλλως" ὅτι 7 μὲν εἰκὼν τῷ Σωχράτει λέγεται ὁμοία, 6 δὲ 
Σωχράτης τῇ εἰκόνι οὐ λέγεται ὅμοιος ὡς ἀρχέτυπον, οὕτως χαὶ ἐπὶ ϑεοῦ 

χαὶ ot OT ὃ μὲν φιλόσοφος λέγεται τῷ Dew ὅμοιος ὡς 

τύπῳ, ὁ ὃὲ ϑεὸς ἐπειδὴ ἀρχέτυπον τῷ φιλοσόφῳ ὡς εἰχόν 
ὅυοιης. 7 χαὶ ἄλλως ὅτι 6 μὲν φιλόσ 

ae Ve 

σ᾽ 

οφος 
eis ~ \ ΄ NNUe Ve \ 

χαὶ δυνατῷ χαὶ γνωστιχῷ, μετέχεται ὃὲ 6 Ded 
τοῖς αὐτοῖς χαὶ χατὰ τοῦτο λέγεται ὅμοιος. 

Comment. Arist. XVIII 1. Eliae in Porph. Isag. et Arist. Cat. 2 

10 

20 

2 τὸ ped. ἀγαϑόν eicias, nisi malis 

γένετο Leg. II p. 653 A (cf. Cic. De fin. V, 21,58) 13 xato C 15 ἅπασι] πάση P 

19. 20 ἀλοκότων C 20 ἵππασϑαι Ce ἐπίστηται scripsi: ἐπίσταται CPe 23 ὅμοιος 

—%e om. P πλέον ἕξει] mAcovater P 24 ἡλίχον Ce 26 an ὥσπερ (yap) ὃ 

27. 28 ἀψύχῳ Ce (utrobique) 28 διαφέρει] διὰ P 29 ἡ] εἰ P; an We 7? 

Σωχράτη P 30 6p. ὡς} ὁμοίως (o superser.) P 31. 82 ἀρχετύπου P 
32 εἰκὼν ἡ idia P 33 ὁμοία P 84 xat γνωστιχῷ χαὶ δυνατῷ ΕΝ Ρ 
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Πρᾶξις ζ΄. 
yy BS . 5 ΄ ~ e 4 ~ 

Ἐπειδὴ μὴ ἠρχέσϑη ὁ []λάτων εἰπεῖν τ φιλοσοφίαν ὁμοίωσιν ϑεῷ 

χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ, ἀλλὰ χαὶ τὸν yee τῆς ὁμοιώσεως προσέ- 25 
5 / 

ϑηχεν εἰπὼν “ὁμοίωσις δέ ἐστι δίχαιον χαὶ ὅσιον ieee υξτὰ τε τὴν 
Ἁ 

5 χαὶ ταῦτα γινώσχειν᾽, φέρε τρία τινὰ ζητήσωμεν’ πρῶτον μὲν διὰ τί 
\ , Le 

προσέϑηχε τῷ δικαίῳ τὸ ὅσιον, δεύτερον διὰ τί eee οὐσῶν eee 

δύο wovwy εν η συ διχαιοσύνης χαὶ ταὶ τρίτον διὰ τί εἶπε ᾿ χαὶ 

ταῦτα γινώσχειν᾽. χαὶ πρὸς μὲν τὸ πρῶτον, ἐν ᾧ ἐζητήσαμεν διὰ τί 80 

προσέϑηχε TH διχαίῳ τὸ ὅσιον (φαίνεται γάρ, φασίν, Ex τούτου pane 

10 6 Πλάτων χαὶ τὰ αὐτὰ λέγων, ἐπεὶ μηδὲν Dicey τοῦ διχαίου τὸ ὅσιον), 

ὃ Πλάτων: πολὺ γὰρ τὸ διάφορον τούτων" 

era τὰ χαϑή χοντα πράττειν, ὅσιον 408 

λεχτέον ὅτι οὐχ ἀδολεσχε 

δίχαιον μὲν γάρ ἐστι τὸ πρὸς 
>. A \ ᾿ ~ \ , oO \ \ ‘ c AJ 

δὲ τὸ πρὸς τὸ ϑεῖον ta πρέποντα διαπράττεσθαι, ὅϑεν τοὺς περὶ τὰ ἱερὰ 
5 ΄ , a ce ΄ 

ἠσχολημένους ὁσίους χαλοῦμεν" sor γὰρ διχαιοσύνη ἣ ὁσιότης, 
aN \ ΄ A 

15 διὸ χαὶ 7 ἐπιτεταμένη ἀδιχία ἀνοσιότης λέγεται: τὸ γὰρ δίκαιον πρὸς τὰ 

ὅμοια λέγεται, οἷον πρὸς ἀνθρώπους, τὸ δὲ ὅσιον πρὸς τὰ χρείττω. TO ὅ 

Xx 
eg > δ \ \ , , \ ~ Ἀ σ nn nl a 

ον δίχαιον Ἢ πρὸς τὰ XPELTTOVA λέγεται αι TOLEL τὸ OOLOV, 7 προς τα 

~ ἔγεται χηδεμονιχόν. τὴν ὃς διαφορὰν τοῦ Grxatov χαὶ τοῦ 
Lo ate 2X Ay: Nw, \ > ΄ ΄ > 7 ὁσίου οὐδὲ ὃ Πλάτων ἠγνόησεν: δύο γὰρ διαλόγους Ἰράψας, Εὐϑύφρονα 10 

20 χαὶ Πολιτείαν, τὸν μὲν Εὐϑύφρονα ἐπέγραψεν “Εὐθύφρων ἣ περὶ ὁσίου", 
ἣν δὲ Π]ολιτείαν “Πολιτεία ἢ περὶ δικαίου. 4 γὰρ πολιτεία ἀνθρώπων 

΄ \ ~ 5 aX ~> © (ee 14 4 \ \ .Α 

Ott. χαὶ χαλῶς χλιμαχηδὸν προῆλϑεν ὃ λόγος: πρότερον γὰρ τὸ δίκαιον 

τοῦ ὁσίου οὐδὲ γὰρ δυνατὸν εἶναί τινα ὅσιον μὴ γενόμενον δίχαιον, ὥσπερ 1ὅ 

χείρω χαὶ 
» 
~ 

Mm A 

3 > \ Ἂν \ b} ͵ ‘ la \ ΄ X \ ~ οὗ δυνατὸν τὸν πρὸς ἀνθρώπους τὰ χαϑήχοντα μὴ πράττοντα πρὸς τὸ Deroy 

25 ταῦτα ἐπιτηδεύειν. ἐν τούτοις οὖν ἢ λύσις τῆς πρώτης ζητήσεως. 
Δεύτερον χεφάλαιον. yon ζητῆσαι διὰ τί τεσσάρων οὐσῶν ἀρετῶν 

δύο μόνων ἐμνήσϑη. χαὶ λέγομεν ὅτι τῶν δύο τῶν τιμιωτέρων μνησϑεὶς 
χαὶ τὰς ἄλλας περιέλαβε" τιμιώτερα: γὰρ αὗται τῶν ἄλλων, ὡς δείξομεν " 20 

~ ‘ Vv ~ ~ ~ ~ ὯΝ 

τριῶν γὰρ ὄντων μορίων τῆς ψυχῆς, λογικοῦ, ϑυμιχοῦ, ἐπιϑυμητικοῦ, ἑχάστη 
2 a v Is, \ , " nd ΄ \ , ~ , ΄ ar > ’ 

80 τῶν ἄλλων Evt μορίῳ ἐποχεῖται (ἢ μὲν φρύνησις "τῷ λόγῳ, ἣ δὲ ἀνδρία 
τῷ ϑυμῷ, χαὶ ἢ σωφροσύνη τῇ ἐπιϑυμία), 7 GF διχαιοσύνη οὐχ ἠξίωσεν 
νὶ τ ἐπ "χεῖσθαι τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ διὰ τῆς τριμερείας πεφοίτηχεν " 5 fon 

διχαιοσύνης γὰρ τὸ τὸν xat’ ἀξίαν χύσμον ἐπάγειν τῷ χοσμουμένῳ ὅταν 
~ \ »» Vv > ΄ w 

γὰρ ἕχαστον ἰδιοπραγῇ χατὰ φύσιν ἔχον, οἷον ἵνα ὃ λόγος ἄρχῃ ws 6 
a 

35 βασιλεύς, 6 ϑυμὸς ἄρχῃ xat ἄρχηται (ἄρχῃ μὲν τῆς ἐπιϑυμίας, ἄρχηται 

2 εἰρχέσϑην Ρ 3. 4 προσέϑηχεν] προσέοιχεν P 4 εἰπὼν] cf. p. 16,16 6 τί 

om. P 7 μόνον P 9 φασίν scripsi: φησίν CPe 11 πολλὺ P post τούτων ἢ 

add. τί διαφέρει δίχαιον ὁσίου Ce 15 τὸ γὰρ δίχαιον --- λέγεται (16) P 10 χρείττω ᾿ 

— δίκαιον ἢ πρὸς τὰ (17) om. P; fort. τὸ οὖν δίχαιον -- χηδεμονιχόν (18) eicias 18 χηδαι- 
μονιχόν Ο 20 εὐϑύφρον (alt. 1.) P 22 χλημακιδὸν P 23 δύναται Ρ Gonmepe © 
25 οὖν] δὲ C: δὴ ὁ 91 μόνον Ρ (cf. v. 7) 28 δείξωμεν P 30 ἀνδρεία (ubi- Ὁ 
que) P do ἐπάγει P 94 ἔχων P alt. ὁ om. P 35 ἄρχει (utrobique) P 
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DS! (ΟΣ ΞΡ - ΄ 5 ~ ͵ = a a - x 

6& ὑπὸ τοῦ λόγου) ἀναλογῶν στρατιώταις, ἢ ἐπιϑυμία ἄρχηται ἐοιχυῖα 8 
, , ΄ . > ~ Ὁ 

δήμῳ, τότΞ ἐπιφαίνεται ἢ διχαιοσύνη apuovia τις οὖσα τούτων. ὅτι δὲ δι’ 
σ ~ ~ , ( . ΄ STs | ~ ς ὟΝ 

ὅλης τῆς ψυχῆς πεφοίτηχεν 7 διχαιοσύνη. δ που οἱ ἀδιχούμενοι νεχροὺς 
“Ὁ > 

ἑαυτοὺς χαλοῦντες ual ἀνοσίους, ὡς τῆς | οὐσίας αὐτῶν ἐστερημένης τοῦ 409 
a ς 

5 διχαίου οἷον ὩΣ αὐτὴν χαὶ ζωοῦντος. διὸ χαὶ ἀποροῦσί τινες ὅτι ‘et 

ἢ διχαιοσύνη ἁρμονία ἐστὶ τῶν ἄλλων χαὶ ἕπεται αὐταῖς, πῶς συναριϑμεῖται 
5 ~ \ ~ “3. 3 ΄ 

αὐταῖς χοινὴ αὐτῶν οὖσα: χαὶ ae ὅτι TO χοινὸν διττόν, 7 ὡς γένος 
ley a. \ ~ » εἰς εἴδη pare οἷον τὸ ζῷον εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον (τότε yap οὐ 5 

a συναριϑμεῖται τὸ γένος τοῖς εἴδεσιν), 7 ὥς χτῆμα, ὅτε χαὶ συναριϑμεῖται" 

10 οἷον eee τρεῖς τινες ἔχοντες τρεῖς οἰχέτας, ἕχαστος Eva ἴδιον, ἐχέ- 

τωσαν δὲ χαὶ ἕνα χοινόν, οὗτος συναριϑμεῖται τοῖς ἄλλοις, ὡς εἶναι τέσσαρας. 

οὕτως οὖν χἀνταῦϑα ληπτέον: at γὰρ ἀρεταὶ χτῆμά εἰσι τῆς ψυχῆς, ἑχάστη 10 

ἑνὶ μορίῳ ἐποχουμένη, χοινὸν δὲ χτῆμα τῆς τριμερείας τῆς ao 77 

διχαιοσύνη, διὸ xat συναριϑμεῖται tats ἄλλαις ἀρεταῖς, 

15 ἔδειξεν οὖν ὁ λόγος ὅτι τιμιωτέρα ἢ διχαιοσύνη ὡς διὰ τῆς τριμερείας τὴ 

ψυχῆς πεφοιτηχυῖα, wet αὐτὴν ἢ φρόνησις ὡς ἐν τῷ τιμιωτέρῳ μορίῳ τῆς 1Ὁ 
ψυχῆς τῷ λόγῳ ἐποχουμένη; ust αὐτὴν ἢ ἀνδρία ὡς ἐν τῷ ϑυμοειδεῖ 

ἄρτη ἣ σωφροσύνη ὡς ἐν τῇ ἐποχουμένη; χαὶ , 

χουμένη. ἔργον ὃ 

Range τῷ τι Be ἐπιϑυμία τῇ χείρονι ἐπο- 
> 

| ς 

20 γεῖν τῷ χοσμουμένῳ, τ 

TET 
toe 

ἊΣ - 

— τῆς μὲν διχαιοσύνης τὸ τὸν xat ἀξίαν χόσμον 
X 

ς 

ἧς ὃὲ φρονήσεως τὸ τὰ δέοντα ποιεῖν, τῆς ἀνδρία 20 

τὸ νιχᾶν TO ἀνθιστάμενον, τῆς θοῦ ΟΣ τὸ μὴ εἴχειν τῷ χείρονι" ε 

1d ἐστι χαὶ ἀνδρίας τὸ wh τῷ χείρονι εἴχειν, ἀλλ᾽ οὖν χυρίως τὸ χεῖρον 

ἐπὶ τῆς ἡδονῆς λέγεται ἐγχαταχεχωσμένης τῷ σώματι, ὁ δὲ ϑυμὸς περι- 

χωριστὸν ἔχει τέλος ἀντιλυπῆσαι τὸν λυπήσαντα" 6 γὰρ λυπήσας ἐχτός. i 
> cn ~ oY = "ὦ ἘΣ ΄ oF. 4 ΡΣ Ἔξ, \ \ (rf = x on 

25 εἰ ODV ταῦτα οὕτως ἔχει. 0 CYWY μιὰν ἀρετὴν χαὶ TAS λΛοιπᾶς SGEt, AGL ξὸ 

πάγουσα τῷ χοσμου- 

ρία 

τ 
ἔσται Exdoty αὐτῶν διχαιοσύνη τὸν πρέποντα χόύσμον ἐ 

Gotz νιχῶσα τὸ ἀνϑι- μένῳ, ἑχάστη φρόνησις τὰ δέοντα ποιοῦσα, ἑχάστη av 
στάμενον, ἑχάστη σωφροσύνη μὴ εἴχουσα τῷ χείρονι. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ 

τούτου. 

80 Τρίτον ἐστὶ χεφάλαιον ζητῆσαι διὰ τί etre τὸ ᾿ χαὶ ταῦτα γινώσχειν᾽. 80 

χαὶ λέγομεν ὅτι εὐλόγως, ἵνα ἔχοιμεν ἀρετὰς τὰς μετὰ παιδείας χαὶ πόνου 
παραγινομένας, xal μὴ τὰς φυσιχὰς xat ἠϑιχάς: αἱ μὲν γὰρ φυσικαὶ ἀρεταὶ 

ἐχ χράσεως παραγίνονται, οἷον | of ψυχροὶ σώφρονες ἀλλὰ δειλοί, of ϑερμοὶ 410 
> ~ 3 ? SE A x £¥ \ > , σ δ δ Ld = 

ἀνδρεῖοι ἀλλ᾽ ἀκόλαστοι. αὗται μὲν οὖν φυσικαὶ ἀρεταί, αἵτινες xal ἀλόγοις 
ia τ Ua ἐξ ~ ’ , ~ 

35 ὑπάρχουσιν: ὃ γοῦν πελαργὸς δίκαιος, φρόνιμος ἢ ἀλώπηξ, ἀνδρεῖος ὃ 

2 ante διχαιοσύνη VIII fere litt. erasae C 4 ἀνοσίους] an ἀνουσίους ? 4. ὅ τοῦ 

διχαίου τοῦ Ρ 5 post αὐτὴν add. τὴν ζωὴν P et om. Ce 6. 7 πῶς-- 

οὖσα] χοινὴ αὐτῶν οὖσα τί καὶ συναριϑμεῖται P πῶς] καὶ πῶς coni. Cramer 8 οὐ 

om. P 11 odtws P τέσσαρα P 15 λόγος ὅτι in ras. P 16 πεφυχυῖα P 

17 ἐν om. P 18 τῇ ἐπ. τῇ yelp.] an τῷ χείρονι τῇ ἐπ. ἢ 21 τῷ χείρονι] χείρονι C: 

χεῖρον ὁ 23 ἐγχαταχεχωσμένως P 23. 24 περιχωριστὸν] an περιόριστον ? 

24 post ἀντιλυπῆσαι add. tov λυπῆσαι P 28 σωσωφροσύνη P 31 tds] ta C 

32 περιγινομένας Ce (ef. v. 33 p. 20,1. 2) 33 δηλοΐ C 34 αἱ φυσιχαὶ P ἀλλόγοις © 
D% 



> 
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, , id [ e μ᾿: °C \ ~] ‘ > lf Xx Ἢ 

λέων, σώφρων ἣ τρυγών. αἱ δὲ ἡϑιχαὶ ἀρεταὶ ἐχ συνηθείας τινὸς παρα- ὃ τ 

vivovta, διὰ τὸ ἐσχηχέναι τινὰ ἢ γονεῖς τοιούτους 7 διδασχάλους. χαὶ ἢ 
cole ~ ~ > = ra 5 Pe δ. σὺ ε ur 

ἁπλῶς εἰπεῖν τῶν ἀρετῶν al μὲν μετὰ λόγου, αἱ ὃὲ χωρὶς λόγου, χαὶ at ἢ 
4 , ‘ , 7 ΄ ΄ ’ Ὁ ὌΝ ‘ ἂν » > ~ 

υὲν πάντῃ χωρὶς λόγου ὡς at φυσιχαί, αἱ δὲ μετὰ λόγου μὲν GAN’ ἣ τοῦ ᾿ 
ἃ, Ε ? y ~ a av > ς ᾿ς , Ὁ - Vv ΞΟ 

5 ϑύραϑεν, τοῦτ᾽ ἔστι τοῦ διδάσχοντος, οἷαι αἱ ἠϑιχκαί, ἢ τοῦ οἴχοϑεν, οἷαί " 
e x ,ὔ Ἁ ΄ Ἁ fa Ὁ - YS £3 , 

εἰσιν af μετὰ παιδείας xal πόνου τινὶ προσγινόμεναι. διὰ τοῦτο οὖν πρόσ- 10 
Aone \ τω μ 3 Rei Ν ως ΟΣ » μ᾿ \ > 5.2 = 

χειται τὸ “χαὶ ταῦτα γινώσχειν᾽ ἀντὶ τοῦ ἵνα ἔχωμεν ἀρετὰς οὐχ ἀλογους; 

ἀλλὰ τὰς μετὰ λόγου, τοῦ οἴχοϑέν φημι, τὰς μετὰ πόνου τινὶ προσγινο- 
΄ > S 5 ~ ‘ 

υένας: ὃ yap [ἰλάτων tas φυσιχὰς ἀρετὰς ἀνδραποδώδεις χαλεῖ ὡς xat 
- NPIS 

10 ἀνδραπόδοις δυναμένας ὑπάρχειν, ὃ δὲ [lAwrtives οι διότι πρὸς τὸ μὴ 15 

ἀντιστρέφειν χαὶ ἀντιπράττουσιν ἀλλήλαις: ὡς γὰρ εἴπομεν, εἴ τις ϑερμὸς 
i 

+f 

ὧν ἐπιτηδεύσει ἀνδρεῖος εἶναι, ὁ τοιοῦτος οὐ πάντως ca wy (διὰ γὰρ τὴν 
1" i ‘ 

ϑερμότητα ἀχόλαστος), χαὶ εἴ τις πάλιν ψυγρὸς ὧν ἐπιτηδεύσει σώφρων 
ri = ’ te | 

ε > 34 ὅν - , \ 
εἶναι, ὃ τοιοῦτος οὐ πάντως ἀνδρεῖος ἀλλὰ δειλός. at δὲ μετὰ πόνου χαὶ 

15 παιδείας ἀρεταὶ ἀντιστρέφουσι μὴ ἜΡΘΙΒΟ Θὲ ταῦ 
΄ 

τετάρτου δρισμοῦ τῆς eikouaptns εἰπεῖν ἔχομεν. 

, 

Πρᾶξις 7. 

Πέμπτος δρισμὸς τῆς φιλοσοφίας εἰς ᾿Αριστοτέλην ἀναγόμενος ὃ λέγων 
i ν χαὶ ἐπιστήμην ἐπίστ ey > év yap τῇ Meta τὰ 2 

εολογιχῇ ἐπιγεγραμμένῃ εἴρηται αὐτῷ ὃ Optowos οὗτος. 

π 

90 φυσιχὰ πραγματεία 

ἘΣΤΕ, χαὶ elxotws ἐχ τῆς ὕπερ βροχῆς οὗτος λέγεται ὡς χαὶ ἐν τῇ Θεολογιχῇ mpay- 
υατεία εἰρημένος. διὸ χαὶ ἀποροῦσιν ὅτι “Gra τί τοιούτῳ ἐπαναδιπλασιασμῷ. 
χέχρηται; χαὶ λέγομεν τούτου αἰτίας πέντε. 

Πρώτην, ὅτι ϑαυμάσαντές τινες τὸ ὕψος τῆς φιλοσοφίας τούτῳ ἐχρή- 80 
σαντο τῷ ἐπαναδιπλασιασμῷ: ὡς εἰ xat τις ϑεασάμενος λευχὸν εἴποι τῷ σι 

, ς , , 

πολλάχις ᾿λευχὸν λευχὸν χαὶ πάντῃ μελανίας ἀνέμφατον᾽, xal γλυχέος τις 

γευσάμενος εἴποι  γλυχὺ γλυχὺ χαὶ πάντῃ πιχρίας ρθε . οὕτως χαὶ ἐπὶ τῆς 

pease | ϑαυμάσας τις τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως εἴποι “γνῶσις γνῶσις All 
. wv ? ΄ \ Cc ~ 7 

πολλάκις ᾿χαὶ οὐδαμῶς ἄγνοια᾽ - μόνη γὰρ 7 φιλοσοφία γνῶσις. αὕτη πρώτη 

80 αἰτία. 

Δευτέρα αἰτία, ὅτι ἔοιχεν 7 eae βασιλεῖ χαὶ Dew. χαὶ ὥσπερ & 

ὃ βασιλεὺς χαϑιστᾷ ἄρχοντας, δι᾿ ὧν ὁμιλεῖ πᾶσι, χαὶ πάντας ὁρᾷ μηδένα 

δρῶν μηδὲ διαλεγόμενος (οὐδὲ γὰρ ῥυπαίνεται τῷ πολλῷ τῶν ἀνϑρώπων 
, ΄ ΄ς \ ΄ τ ΄ 

ove wat ὥσπερ ὃ eos χατέστησεν ἀρχαγελικὰς δυνάμεις, δι᾿ ὧν 

ὃ τῶν ἀρετῶν om. Ce 6. 7 πρόχειται Ce 8 prius τὰς om. P τοῦ 

οἴχοϑέν --- πόνου om. P 9 Πλάτων] Phaedo p. 69B 10 ὑπάρχειν ἐποχεῖν P 

Πλωτῖνος] Enn. I, 3,6 p. 22 11 ἀλλήλας P εἴπομεν] εἴρηται P (ef. p. 19,33) 

et] 4 P 13 ϑεμότητα C 16 ἐπέχομεν Ce 19 tH μετὰ τὰ φυσιχὰ 

πραγματείᾳ] μετὰ τὴν φυσιχὴν πραγματείαν P (cf. Α 2. p. 982 4 sq.) 21 οὕτως Ρ 8 

τῇ om. Ce 22 εἰρημένος] οὕτως P 26 yhuxéws P 28 ὑπερέχων P | 
γνῶσις γνῶσις) γνῶ γνῶσις P 29 οὐδαμοῦ Ρ 34 ὁμιλίᾳ P 
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φρουρεῖ τὸν χόσμον, οὕτως xal ἢ φιλοσοφία ἐν ἀχροπόλει τινὶ οὖσα διὸ 

τῶν χατὰ μέρος τεχνῶν χαὶ ἐπιστημῶν γινώσχει τὰ χατὰ μέρος. χαὶ 10 

ὥσπερ ὁ βασιλεὺς ἄρχων ἐστὶν ἀρχόντων, οὕτως ἢ φιλοσοφία τέχνη τε- 

χνῶν λέγεται. χαὶ ὥσπερ πάλιν 6 ϑεὸς λέγεται βασιλεὺς βασιλέων; οὕτως 

5 χαὶ ἢ φιλοσοφία ἐπιστήμη ἐπιστημῶν. τοῦτο δεύτερον. 

Τρίτη αἰτία, ὅτι ταῖς ἄλλαις τέχναις καὶ ἐπιστήμαις χορηγεῖ τὰς 15 

ἀρχὰς ἢ paca, oe: yap ᾿Αριστοτέλης ἐν ᾿Αποφϑέγμασιν ὅτι ᾿ ὅσοι 

ταῖς ἄλλαις τέχναις χαὶ ἐπιστήμαις Shee οντες τῆς φιλοσοφίας Picea 

ἐοίχασι τοῖς μνηστῆρσι τῆς ΠΠηνελόπης, οἵτινες αὐτῇ συγγενέσϑαι μὴ δυνά- 

10 μενοι ἠγάπων κἂν ταῖς ϑεραπαίναις αὐτῆς συγγίνεσϑαι᾿. τῆς γὰρ 

ματιχῆς λεγούσης “tay φωνηέντων τὰ μέν ἐστι φύσει μαχρά, τὰ OF φύσει 20 

βραχέα, τὰ δὲ ἐπαμφοτερίζει᾽, ἐρωτωμένη διὰ τί τ ‘ χαὶ τὸ ὦ φύσει 

μαχρά, ἀγνοεῖν ὁμολογήσει, εἰς ὃὲ τὸν μουσιχὸν φιλόσος 

δμοίως τῆς ἰατριχῆς λεγούσης τέσσαρας τοὺς χυμούς, τ χαὶ τέσσαρα 

15 τὰ στοιχεῖα, ἐρωτωμένη διὰ τί τέσσαρα χαὶ οὐδὲ πλείονα οὐδὲ ἐλάττονα, % 

ἀναπέμψει ἡμᾶς εἰς τὸν φυσιχὸν τ τῷ δὲ ᾿Δριστοτέλει δέδειχται 

ἐν τῷ [Περὶ γενέσεως χαὶ guages διὰ τί οὐδὲ πλείονα τῶν τεσσάρων τὰ 

τος οὐδὲ ἐλάττονα. ὁμοίως τῆς ῥητοριχῆς διελομένης ἑαυτὴν εἰς τρία, 

εἰς τὸ συμβουλευτικὸν χαὶ διχανιχὸν χαὶ πανηγχυρικόν, χαὶ τέλος εἰπ 

20 εἶναι τοῦ μὲν συμβουλευτιχοῦ τὸ συμ, ape τοῦ OS διχανιχοῦ τὸ δίχαιον, 30 

τοῦ πανηγυριχοῦ τὸ χαλόν, χαὶ ἐ Deneve τί τὸ ὄντως συμφέρον, τί τὸ 

ὄντως δίχαιον ἣ τί τὸ χαλόν, αὐτὴ τοῦτο ἀγνοεῖν ὁμολογήσει, παραπέμφει 

δὲ ἡμᾶς τῷ πολιτικῷ φιλοσόφῳ. οὐ μόνον δὲ ταῖς τοιαύταις τέχναις χαὶ 

ἐπιστήμαις ἀρχὰς χορηγεῖ, ἀλλὰ χαὶ ταῖς βαναύσοις τέχναις: ἢ γοῦν texto- 35 

γιχὴ ED ποιῆσαι | εὐθεῖαν ἀποτείνει thy στάϑμην ὅτι μάλιστα, λα- 412 
Lo or 

βοῦσα παρὰ γεωμετρίας ὅτι εὐϑεῖά ἐστιν ἧς 
is é GUet- τότε γὰρ λέγομεν ἐπ᾽ εὐϑείας τρεῖς 

τὰ μέσα τοῖς ἄχροις ἐπιπρο 
Ψ ΄ 5 Ὸ Δ > ΄, 

στάναι ἀνϑρώπους, εἰ ἰσχύσει 

or ὃ μέσος τοῖς ἄχροις ἐπιπροσϑῆσαι, εἰ ὃὲ τ περιφέρ ρειαν ποιοῦσιν, ἀλλήλους 
¢ ~ a. ~ . A , . , \ 

ὁρῶσιν" διὰ τοῦτο γὰρ τὰ ϑέατρα χυχλοτερῇ διὰ τὸ ἀλλήλους βλέπειν, χαὶ 

30 αἱ διατριβαὶ χυχλοτερεῖς, ἵνα δρῶσιν ἀλλήλους χαὶ τὸν διδάσχαλον. ἀλλὰ 

χαὶ τῇ οἰχοδομιχῇ δίδωσιν ἀρχάς" βουλομένη γὰρ γνῶναι εἰ ὀρϑὸς ὁ τοῖ- 

χος, χέχρητ λλίῳ, ἰδοῦσα ὅτι τὰ βαρέα πρὸς ὀρϑὰς φέρεται τῷ δρί- χος, χέχρηται βαρυλλίῳ, ἰδοῦσα ὅτι τὰ βαρέα πρὸς opdac φέρεται τῷ ὁρι 

.2 διὰ τῶν χατὰ μέρος τεχνῶν] διά τι τοῦ μέρους τῶν τεχνῶν Ρ 2.3 χαὶ ὥσπερ ὃ 

βασιλεὺς --- ἐπιστημιῶν (5) ex Davide videntur irrepsisse 3 ante ἀρχόντων add. τῶν P 

5 τοῦτο δεύτερον om. Ce 7 Ἄριστ. ἐν Ἀποφϑ. potius Ἀρίστων ἐν “Ὁμοιώμασιν, cf. 

Stob. Flor. IV, 110 Diog. Laert. II, 79.80 ἀποφϑέγματι Brand. 9 πηνε- 

λώπης P 10 συγγενέσϑαι P 12 τα P 13 ἀγνωεῖν C 14 τέσσαρας 

λεγούσης colloc. P 15 ta om. P οὔτε. .-.οὔτε P (ef. v. 17.18 p. 2,1. 2) 

ἐλλάτονα C 17 Περὶ γεν. x. ot.) B 5 p. 33243 sq. 20 τὸ συμφέρον, τοῦ ὃ 

διχανιχοῦ om. Ρ 21. 22 τὸ ὄντος δίχαιον GC: τὸ δίχαιον ὄντως P 22 an τὸ ζὄντως) 

χαλόν ? 24 βαναύσαις P 94. 25 ἤγουν τεχτονικὴ οἰκοδομιχκὴ καὶ τοιούτοις 

(sic) βουλομένη P 25 ἀποτίνει C 27 τότε- εὐθείας in lit. P 28 ἐπι- 

προσϑεῖσαι P ποιήσουσιν P 29 γὰρ] γοῦν P 31. 32 τοῖχος] tetyos P 

32 post βαρέα add. ὅσω βαρέα P 

o- 
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a\ ¥ Ξέ ? ‘) - v p= Ley of εν 4 oot , 10 

Covtt, οἷον ve \uBos 7 τι τοιοῦτον, εἰ δὲ πτερὸν εἴη, οὐ xat’ εὐϑὺ φέρεται, 

ἀλλὰ περιφέ =petay ποιεῖ. ταῦτα xal τὸ τρίτον. 
ay 

Τετάρτη αἰτία, ὅτι τὰ σφάλματα διορϑοῦται τῶν ἄλλων τεχνῶν" τῆς 
‘ 

4 

‘ 

\ ε - ΄ ΄ τοὺς yao βητοριχῆς ϑέσει λεγούσης τὸ Stxaiov, (κατὰ γὰρ τοὺς τεϑέντας φησὶ 

5 νόμους, ἄλλους ὄντας παρ᾽ ἄλλοις, παρὰ μὲν [Πέρσαις τὸ ταῖς μητράσιν 1 

ἑαυτῶν συγγίνεσϑαι χαὶ ἀδελφαῖς χαὶ ϑυγατράσι, παρὰ δὲ Τριβαλλοῖς τὸ 

ἄττειν), ἢ φιλοσοφία ἐφίστησι λέγουσα ὅτι 
\ 

τοὺς πατέρας γηράσχοντας ἀποσ oO 0 

6 psy νόμος ϑέσει (ἄλλος γὰρ παρ᾽ ἄλλοις), τὸ δὲ δίχαιον φύσει πανταχοῦ 
ῖς ὃν τὸ αὐτό ἄδιχον > τὸ τὰ αἴτια τς εἴν τοῖς αἰτιατοῖς χαὶ ποιεῖν τὸ 20 

10 αἴτιον αἰτιατὸν χαὶ τὸ αἰτιατὸν αἴτιον ἣ τὰ ee a ἀοχόμενα ποιεῖν, ὅπερ 
ἐστὶν ἐπὶ τῆς τ τ τ ἢ γὰρ πάλαι αἰτία χαὶ ἄρχουσα ὡς μήτηρ 

τος τὶ χαὶ ἀρχομένη ὡς γυνὴ γίνεται. ἄδιχον GF παρὰ φιλοσοφίᾳ xal τὸ 
τοὺς πατέρας γηράσχοντας χατασφάττειν, ὡς λύοντας τὸν φυσιχὸν δεσμὸν 

παρὰ Ἰνώμην τοῦ δήσαντος. πάλιν τῆς Greece ἀντιδιαιρούσης τὸ δίχαιον 25 
~ \ \ oh / , \ \ xD ΄ \ ΄ 

15 τῷ ρου, χαὶ τὴν Ἀντιλόχου περι τὸν ἰοιὸν πατερᾶ τον Νέστορα 

ὅτι ἐτρ ρώϑη, ἥ φιλοσος (a φησὶ ᾿ χαὶ δίχαιον τὸ τοιοῦτο χαὶ See” πᾶν 
γὰρ συμφέρον δίχαιον χαὶ πᾶν μὴ συμφέρον οὐ δίχαιον: τί γὰρ πρὸς ἡμᾶς 80 
τὰ τοῦ σώματος tpabuata;’, Huds τὴν ψυχὴν εἰποῦσα. οὕτω τρωϑείς τις 

20 ἐν πολέμῳ ὑπὲρ φίλου ἔφη 
αὐτόν μ’ ἐξεσάωσα" τί μοι μέλει ἀσπὶς ἐχείνη: 
ἐρρέτω, 

αὐτὸν μὲν τὴν ἰδίαν ey εἰπών, ἀσπίδα δὲ τὸ ἴδιον σῶμα χαλένσας. χαὶ 413 
ἄλλος διψήσας ἔφη ̓ ἀπέρχομαι τὸν ὄνον wou ποτίσαι᾽, ὄνον τὸ σῶμα 

5 χαλέσας, χαὶ τὸ ᾿ πτίσσε, πτίσσε τὸν ᾿Αναξάρχου ϑύλαχον, αὐτὸν γὰρ ᾿Ανά- 
: 

ξαρχον od μὴ πτίσῃς ποτέ᾽. παλιν τῆς eee Mae ὅτι χρεῖσσον 
ιῷ 

τὸ ἀδιχεῖν 7 τὸ ἀδιχεῖσϑαι, ἢ φιλοσοφία τοὐναντίον φησὶν ὅτι ᾿ μαχρῷ χεῖρον ὅ 

τὸ ἀδιχεῖν τοῦ ἀδιχεῖσθαι: ὁ γὰρ ἀδιχῶν εἰς ἑαυτὸν βλάπτεται χαὶ εἰς 
ψυχήν. ὃ ὃὲ ἀδιχούμενος 7 εἰς τὸ πρῶτον call αἀδιχεῖται, τοῦτ᾽ ἔστιν 

80 εἰς τὸ σῶμα, 7 εἰς τὸ δεύτερον χτῆμα, φημὶ τὰ ὑπάρχοντα. μαχρῷ δὲ 
χεῖρον τὴν ψυχὴν χαχῶς ἔχειν ἢ τὸ σῶμα χαὶ τὰ ἐχτός᾽, φησὶν “οὐδείς 10 

σε βλάφει, εἰ wy σὺ σαυτόν: χατὰ τὴν ψυχὴν γὰρ οὐχ ἔστιν bo’ ἑτέρου 
ἀδικηθῆναι - 6 γὰρ Πλάτων οὐχ οἷδε τὸν ἄνϑρωπον ψυχὴν χαὶ σῶμα, ἀλλὰ 

pay λογικὴν ὀργάνῳ χρωμένην τῷ εν τρισὶ τ προσρήμοισι προσ- 

i) or αγορεύει τὸν ἄνϑρωπον, ἐγώ, τὸ ἐμόν, τὰ τοῦ ἐμοῦ, ἐγὼ χαλῶν τὴν ψυχήν, 

1 μόλιβδος P 5 ἄλλους] ἄλλοις C 7 ἐφίστησι] ἀπέφηνε P 10 αἰτιατὸν 
χαὶ τὸ αἰτιατὸν αἴτιον om. P 12 φιλοσόφοις P (ef. ν. 17) 13 λύων P 

14 δύσαντος P ἀντιδιαιρούσης (superscr. ελού) P 15 ᾿Αντιλ.] cf. Pind. Pyth. 6,28 
16 an {δηλούσης) δικαίαν ? ὑπὲρ scripsi: ὑπὸ CPe (cf. v. 20) 17 ot φιλόσοφοι 

φασὶν P (cf. v. 12) prius zat] ὅτι P 20. ὑπὲρ] ὑπὸ P (cf. v. 16) ἔφη] 
Archiloch. frg. 6,3 (II p. 384 Bergk) 24 πιτίσαι C 25 πτίσσε (bis) Mon. 399: πτῆσαι 

C: πτῆσσε P: πτίσαι ὁ (cf. Dio Chrys. or. 37 p. 467 Diog. Laert. IX, 59 Michael Apostol. 

XY, 6) 26 xtlons Brand. πτήξης CP: πτίξῃς ὁ 27 to (ante ἀδιχεῖσϑαι) om. P 

τὸ ἐναντίον 92 τὴν om. Ρ 33 Πλάτων] Alcib. 1 p. 129E sq. 
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5 “ὦ ~ 5» ~ \ 4 \ ~ , € 

τὸ ἐμὸν τὸ σῶμα, τὰ τοῦ ἐμοῦ τὰ ees ὅτι δὲ ταῦτα γινώσχει ἣ 15 
͵ὕ ΄ \ σ ς χα τ x as ΄ af - 

φιλοσοφία, [ἰλάτων φησὶν ὅτι ᾿ βουλοίμην μὲν οὐδέτερον, μήτε ἀδιχεῖν write 
aie , AN v rd ΄ κτλ Ν - SS) ΦΝ ~) > 

ἀδικεῖσθαι: αἱρέσεως: GE οὐσὴς chotuyy μᾶλλον ἀδιχεῖσϑαι 7 ἀδιχεῖν᾽. ἐν 
ΓΞ 

οἷς χαὶ τοῦτο. 
΄ φε fed ε Ξ Ἂν A é 

5 Heprry αἰτία, ὅτι ἢ τοῦτος χατεσχεύασεν ἑαυτῇ τὸν CVAD? γισμιὸν 20 
\ Seika 19 a. yy ΄ x <i Εἶν 

χαὶ χέχρηται τεῳ ὀργάνῳ, αἱ δὲ ἄλλαι τέχναι χέχρηνται μὲν συλληγισμῷ, 
Ὁ \ Vv ΄ Na . , f ~ \ 

ποιῆσαι 6& οὐ δύνανται. χαὶ ἔοιχεν ἢ μὲν φιλοσοφία σχυτοτόμῳ τῷ χαὶ 
ποιοῦντι ὑποδήματα χαὶ φοροῦντι. αἵ δὲ ἄλλαι τέχναι φοροῦντι μόνον, οὐ 
υὴν χαὶ ποιοῦντι. ἐν οἷς χαὶ ἢ πέμπτη αἰτία. 

10 ει δέ τινες ὅτι “εἰ τέχνη τεχνῶν 7, φιλοσοφία, , τέχνη ἔσται χαὶ 2% 

αὐτή. χαὶ λέγομεν ὅτι τέχνη τεχνῶν οὖσα ὑπὲρ τέχνην ἐστίν, 7 ual ὡς 

ease τὰς ἄλλας τέχνας τέχνη λέγεται τεχνῶν. ἣ χαὶ ἄλλως" οὐ τὰ 

ἅμα λεγόμενα χαὶ ἰδία δύνανται Ἰδὲς Date νεχρὸς γὰρ ἄνϑρωπος λέγεται μέν. 

ἄνθρωπος δὲ οὖ, xat λιϑίνη ναῦς, ναῦς δὲ οὔ, χαὶ χίβδηλος χρυσός, χρυσὸς ὃ 

15 6& οὔ: 6 γὰρ χρυσὸς ἐγγυητής ἐστιν ὧν βουλόμεϑα ἔχειν, 6 δὲ χίβδηλος 
~ 5 ~ \ -ὰι \ 58. 7 , \ ied as 

τοῦτο οὐ ποιεῖ. τὸ δὲ ἔμπαλιν οὐ τὰ ἰδίᾳ λεγόμενα ual ἅμα δύνανται 
ia ce 7 , ΄ ΄ [4 73) ΄ ΟΣ ΄ 

λέγεσϑαι, ie ἵνα εἴπω ὃ χύων GOs, 6 χύων πατήρ, ὃ δὲ χύων σὸς 
Tepe eh μὺ / > Λ) \ ΄ ΄ \ ~ 

Ratyp οὐ δύναται λέγεσθαι. ἐν τούτοις χαὶ ὃ πέμπτος ὁρισμὸς τῆς φιλο- 

σοφίας. 

20 Πρᾶξις 9’. 414 

Οὐ δεῖ περιφρονῆσαι τοῦ Zxtov δρισμοῦ τῆς φιλοσοφίας ὡς περὶ μόνας 
φωνὰς ἠσχολημένου, τῶν ἄλλων περὶ τὸ πρᾶγμα ἐπτοημένων ἤτο: ἐσπου- 

δαχότων: ἔχει γάρ τι πλέον ἐχείνων οὗτος" ἐχεῖνοι μὲν γὰρ μόνον τὸ 5 

πρᾶγμα λέγουσιν, οὗτος ὃὲ χαὶ τὸ ὄνομα χαὶ τὸ πρᾶγμα. ἕχτος τοίνυν 

25 ὁρισμὸς τῆς φιλοσοφίας εἰς ΠΣ ἀναγόμενος ὃ λέγων αὐτὴν φιλίαν 

R wy 
> ἢ ' 

΄ > σ > . - c ~ ~ > ΄ 

σοφίας. χαὶ εὖγε ὅτι ἀρχὴ χαὶ πέρας τῶν ὁρισμῶν τῆς φιλοσοφία 
~ ’ ΄ > c > ΄ 

yovey ἡμῖν ὃ [Πυϑαγόρας 6 ἀεὶ διὰ τῆς σιωπῆς πρὸς ξαυτὸν ἐπιστρέφων. 
4542 ~ > ε > > ἀλλ᾽, ὦ [lvdayopa, οὐχ ἀντιστρέφει ὃ ὁρισμὸς οὗτος, ὅπερ ἣν ἀρετὴ ὅρου" 10 
y ΄ y Ὁ , > 

εἴ τι μὲν γὰρ το φιλία σοφίας, οὐχ εἴ τι δὲ ἔφεσις σοφίας, φιλο- 
- 4 . 5 ~ 2 

80 σοφία: πᾶσα γὰρ τέχνη “χαὶ ἐπιστήμη ἐφίεται τοῦ οἰχείου ὑποχειμένου. 
=) > >] ax Vv 4 5 ald c 

GAN ἐπειδὴ οὔτε [lodayopas ἐρωτώμενος ἀποχρίνεται odte of μαϑηταὶ 15 

αὐτοῦ Ako τι EL TE Ἢ Ott “adtos Eon”, ay ἀπόφασιν τοῦ ὃδιδα- 
΄ fe ‘ > td > \ oO 

σχάλου ὑπὲρ ἀπόδειξιν ὙΠ ee φέρε ἡμεῖς εἴπωμεν ὑπὲρ Πυϑαϊόρου, ἅπερ 
Ἁ ΄, > 

dv [ἰυϑαγόρας εἶπεν, εἴπερ λέγειν ἠνέσχετο. πάλαι : τοίνυν χαὶ μέχρι 
, ~ Ὁ ΄ ~ ΄ v , 

35 τῶν ᾿Ομήρου χρόνων ἠδιχεῖτο χαὶ πα τ τὸ τῆς σοφίας ὄνομα, φερό- 

μενον χατὰ παντὸς τοῦ ὁτιοῦν εἰδότος, ὥς φησι χαὶ ὃ ποιητὴς 90 

2 Πλάτων] Gorg. p. 469 C 7 tw om. P 9 μὴν δὲ P 10᾽ εἰ] ἡ Ρ 

τέχνη (ante ἔσται) P Dav.: om. Ce 11 ὑπὲρ] ὑπὸ P 13 post λέγεσθαι add. 

οἷον avipwros ὁ ζῶν τὸ συναμφότερον in mrg. Ο γὰρ] δὲ Ce μὲν om. P 
(fort. recte) 14 ληϑίνη P (cf. Hom. ν 156) 17 δὲ om. ὁ 18 zai om. ὁ 

23 οὕτως P 30 ὑποχ.} an τέλους ὃ 82. ἔφη P 89. 94 ἅπερ --- εἶπεν om. Ce 

94: εἴπερ] εἰ P μὲν τοίνυν scripsi: μέν τοι Ce: τοίνυν Ρ (ef. 25,30) 35 post ἐρυ --- 

VI litt. eras. C σοφίας scripsi: φιλοσοφίας CPe 36 ὁ ποιητὴς] Hom. O 412 
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ΕΝ , ) ΄ 

εὖ εἰδὼς σοφίης ὑποθημοσύνῃσιν ᾿Αϑήνης, 
χαὶι 

2 " ν » 

ἐπεὶ σοφὸς Ὥραρε τέχτων. 
2 Σ ΄ ΄ \ an ΄ » μ 

ἐπιγενομξνος σὺνξε τειλε τὸ τὴς σοφιᾶαξς ονομα 25 
e ~ ζ U4 = | aS ο γοῦν Πυϑαγόρας OVE ποτε 

> 

t 5 ἐπὶ μόνους τοὺς τὰ ἄυλα εἰδότας, τοῦτ᾽ ἔστι τοὺς φιλοσόφους" σαφῆ yap 
4 ‘ ~ ~ 5 Ἁ ¢ ~ 5 ~ . , 

χαὶ cava τὰ Veta αὐτοῖς, εἰ χαὶ ἡμῖν ἀσαφῆ διὰ τὴν ey ἀνεπιτηδειό- 
Ca ~ / e 5 , > 

τητα, ὡς χαὶ ταῖς νυχτερίσιν ὁ ἥλιος. παρὰ Πυϑαγόρου οὖν λεγόμενος οὗτος 
\ 

φιλοσοφία ota. σοφίας, χαὶ πᾶσα ἔφεσις ρ dacs Ἔ 
ὧν τὴν τῶν ἀύλων γνῶσιν) φιλοσοφία ἐστίν. 30 

δν ~ δ 

6 δρισυὸς τέλειος" πᾶσα Ya 

σοφίας (σοφίαν ἀχουόντων Fy 

10 Αλλ 
- 

ἐπειδὴ οὐ μόνης μάστιγος δεῖ τοῖς λόγοις ἀλλὰ χαὶ χαλινοῦ 

(μάστιγος μέν, ἵνα το τῇ μαϑήσει, χαλινοῦ δέ, ἵνα τῇ wy ia! 

χαρισώμεϑα: μεμνήμεϑα γὰρ τῶν δι᾽ ὀλίγων λεχϑέντων, μανθάνομεν δὲ τὰ 

διὰ πλειόνων λεγόμενα). ae μετὰ | τὴν πλατιχὴν διέξοδον τῶν δρισμῶν 415 

συνόψει αὐτοὺς περιλάβωμεν. γνῶσις τοίνυν τῶν ὄντων ἢ φιλοσοφία 7 
15 γνῶσις ϑείων te χαὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων" τὰ γὰρ ὄντα 7 Veta ἣ ανϑρώ- 

Teta" συυμετρία yap οὖσα χαὶ ἀρετὴ οὔτε τῶν ϑείων ἠμέλησε διὰ τὴν 

ποιχ!λίαν τῶν ἀνθρωπείων οὔτε τῶν ἀνθρωπείων διὰ τὴν μεγαλειότητα ὃ 

τῶν ϑείων, ἀλλ᾽ Exatépov πρόνοιαν ἐποιήσατο. ἀλλὰ χαὶ μελέτη ϑανάτου 

ἢ φιλοσοφία, εἴπερ οἱ αὐτόχειρες ἑαυτῶν γινόμενοι ὃν ἔδησεν ὃ δημιουργὸς 

50 λύουσι Goudy, of δὲ φιλόσοφοι ὃν ἔδησαν δεσμὸν αὐτοὶ χαὶ λύουσιν. ἀλλὰ 
χαὶ δυοίωσις ϑεῷ 7 φιλοσοφία, διὰ τὸ εἰρημένον τῷ ΔΛυχούργῳ φιλο- 10 

σόφῳ ὄντι 

5 Ἁ »» ~ e ~ wv 

ἀλλὰ χαὶ τέχνη τεχνῶν χαὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν ὡς teyvodaa tas ἄλλας 
ὰ unt φιλία σοφίας ὡς τὰ ἄυλα γινώσχουσα. ιῷ σι a Os ~ <= 2 wy Q = ~ R x > 

a =? ray oy R ἐᾷ a Φ ce fe Os ae ἃ - 
. 

ale 
“ Le yap εἰ ἰσιν, ὁ O& ξξ τέλειος, ὡς ἴσος - 

Θαυμάσαι ὃὲ ἔστιν χαὶ τὸ en τῶν ney ee φιλοσοφίας" ἕξ 15 

ἴσ γὰρ μέρη αὐτοῦ 
~ 4 , 

συνερχόμενα οὔτε TAsovaller οὔτε eae οὕτως ς ἥμισυ τῶν ξξ τρία, τρίτον 

τῶν ἕξ δύο, ἕχτον 7 μονάς, χαὶ ἰδοὺ τέλειος: τὰ γὰρ τρία χαὶ τὰ δύο χαὶ 
> 

ΕἸ 
80 τὸ ἕν συντεθέντα ξξ ἀποτελεῖ μόνον: τῶν γὰρ ἀριϑμῶν οἱ μέν εἰσι τέλειοι, 

οἱ ὃξ ὑπερτελεῖς, οἱ δὲ ἐλλειπεῖς. ual ἔοιχεν ὁ “μὲν τέλειος ἀριϑμὸς ἀρετῇ, 
6 λλειπὴς ταῖς ἀντιχειμέναις τῇ ἀρετῇ xaxtatcs % γὰρ 

a 600 χαχίαις ey οἷον ἢ διχαιοσύνη πλεονεξίᾳ σ 
ι 

USLOVEELL, ἢ φρόνησις πανουργίᾳ zal avola, ἢ ἀνδρία δειλία χαὶ ϑράσει, 2% 

1 εἰδῇ Hom. σοφίαν P 3 ἐπεὶ σοφὸς ἤρ. τέχτων] vide Ammon. in Porph 
Isag. p. 9,13 not. 4 σοφίας) φιλοσοφίας Ce ὃ ἄυλα] ἄδηλα P (ef. v. 9. 25) 

6 oud] φανερὰ P ἑαυτοῖς P an ἀσαφῆ (te καὶ Groton)? (cf. Plat. Reipubl. VIL, 4 

p- 518 C) 7 ody] γὰρ c 9 σοφίαν] σοφία P 11 pation P 13 πλατιχὴν] 

πλατωνιχὴν P 14 ἐν συνόψει P περιλάβωμεν]) περιβάλλωμεν Ce ἢ in ras. 

G?: ὡς P 15 ἀνθρωπίνων] avipwretwy C (cf. p. 11,18 sq.) 15. 10 ἀνϑρῴπει᾽ 

ἀσυμμετρία Ο: ἀνθρώπινα συμμετρία Ρ: ἀνθρώπεια ἀσυμμετρία c 1τ ἀνϑρωπείων] 

ἀνϑρώπων P 20 ἔδησεν] ἔϑηχεν Ce αὐτοὶ scripsi: αὐτὸν CPe 23 εἰ] ἣ 

Ce (ef. p. 7,2) μαντεύσωμαι P 25 φιλία σοφίας corr. ex φιλοσοφίας ΟἹ 

99 7 (ante διχαιοσ.) om. Ce 34 ἀνοία] ἔννοια P ϑράσει καὶ δειλία colloc. P 

(fort. recte) 
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ἢ σωφροσύνη ἀχολασία χαὶ ἡλιϑιότητι. 
- l4 ΄ 

ἀρετῇ ἔοιχε χαὶ συμμετρία, οἵ 
Τέλειοι υὲν οὖν ἀριϑυοί 

i ἐ ‘ 

οι 

<= ωῳωὉ.- 
-« > δ Qs 

τῶν ὀχτὼ GUO, 

10 χαὶ 

OQ H 
“αὶ τς 

ως GELAGGS 

> ἘΠ ΑἹ ὦ \ 
ELXOOTOS OYO00S, χαι 

X 7 1 

EVEVTAO GTOS EXTOC, χα! 

x 3 te 

στὸς εἰχοστος 

Καὶ 

τῆ i 
ογδοος. 

ἄλλως δὲ = 

’ 5 

eae ἢ ἐχ 
ὃὲ τέσσαρα ἀριῦϑμὸ 

ἀριϑμῶν ὃ τέσσαρα, τοῦτ 

x 
Ξ Ψ 

7 1. 

L AAt O 
‘ 

΄ ΕῚ ΄ ΄ ~ 

τέλειος, οὐχ ὡς ξαυτοῦ 
, χέχρηχαι, 

ἔοιχε 68 τοῦτῳ xual 7, 

9 - 

αὐτῷ 

4 , 

0) ‘DY a γνῶνα 

wo or ουσαν αὐτὴν διὰ 
~ 

τῶν Opt συῶν τρία 

Vv ΄ ΄ 

εἴρηται! ὁρισμός, πόϑεν hauBave 
ene cola ἕπτία δισιρέσεως τρία ζητήσ 
ποῦ γὰρ οἰχειότερον 

30 εὕρημα ὁρισμὸς χαὶ 
> ΄ A 

πράγματος, OLOY ὡς το 

> Ξ 
ς GED Ἢ 

~ 5 ~ ΄ 

ἐστιν ἢ τοῦ αὐτοῦ πράγματο 

ζῷον εἰς ϑνητὸν zat ἀϑαάνατον (006 

‘ 
3 2 ἤτοι κακίαις om. P οὖν om. Ce 

yap add. zai Cc 

(ante ἐλλειπεῖς) om. Ce 

ὀχτώ, itemque reliquos 

6 δωδέχ.} δυοδέχατον Ce 

11 εἷς τέλειος om. P 

14 ὄγδος Ρ 

διότι) διὸ Ρ 

ἑνὸς] ἕν 

ἀρ in ras.) P: ἀριϑμὸς Ce 
ἐνὸς ponas τοῦ] τὰ Ce 

post ἀποτελεῖ add. οὕτως" μία καὶ δύο τρεῖς. 

2] δεχὰς] δεκὰς P 22 τοῦτο Ρ 

(post εἴρηται οἱ λαμβάνεται) om. Ce (ef. p. 4,5 
μὲν Ce: οὖν P (cf. 23 34) 91 διέλλω Ὁ 

SS “ 

oO Ξ 
OUTWS 

os \ 3 

Ξ AOLTOL ἀμετρ 

(OQ 

’΄ “ oO A 

παντα ἀριῦμον 

050° φία ὡς 

οὕτως Ce 

15 ἄλ 

10 

fs > 4 ΄ Ἐν >] Se 

οὖν χαὶ ὁ τέλειος ἀριϑμὸς 
VY , 

γτοι AAALAC. 

΄ ~ a 

EAUTWY OUTOS 

συντεϑέντων τῶν υξρῶν 30 
~ > « 7 τ, 

ἱτὸν τῶν οεχαοῦυο τεσσᾶρα. 

Ὁ Ψ, ‘ \ > a7 

ODO, χαι TO OWOEAD 

= 2m od 

0 OXTW”* 

» 

τετάρτων 
Η ᾿ς Vek κι ε 

χαὶ πολλοὶ ὡξν οἱ Bb 

μόνον: ἀπὸ γὰρ 410 
“ ἦ ΄ 
EWS SAATOVTAGO 

QO TETOAXG 

~ = 5 ss 
μων TIS OLlOGG OLAS, OLOTL 

5 

ς 

Μ΄ , ” ~ 

ἱ ὁρισμοί. ἢ γὰρ ἐχ τοῦ 
5 ~ 5 . 4 

c4 τὴς STV μηλοηγίας. 

Ἁ ~ A Ss ~ 

μὲτα τῶν προ ZITO 

ἥ “ ᾿ Ae egies 
00 χὰ ἐνός. TOY οξχα ἀποτελεῖ. 

/ a4 oO ~ 3 Cc A 

ὑέρεσιν. GAA ὅτι πᾶς ἀριῦμος 
- - ΓΞ » \ 

δέχεται, διὸ xual δεχὰς 

πάντα τὰ ὄντα γινώσχουσα. 

15 

os ΄ σι So Ξ - 

ΟΛῊΝ ως ΟΛῊΝ Ol“ τῶν 

~ n , 

τῆς διαιρέσεως πολυπραγμονΊ 
, 3 . 

τινὰ ἐζη τοῦ μεν. τι εστιν ορι- 
΄ 

ται ὁρισμός, οὕτω 

20 

2 

ve 

χαὶ ἄλογον. 
> ΄ 7 

ηἰὴν ὡς τινὰ 

4 

7 ἐλλειπῆς Ρ 

zo. om. P 

hws] ws in ras. P 

post 

10 οἱ 

12 seribas εἴχοσιν 

ὁ ἀριϑμὸς (ὁ 

΄ 

ο 
, mere 

κῶν. 19 

τὸν δέχα] τὰ δέχα P 

post 

. 1 ms ONE Ρ 
“αι τεσταρα. ἰοοῦ οεχὰ 

21 

μὲν οὖν scripsi: 

ἢ , 
ὁρισμὸς 
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n “" > , > ἡ ek A τα c fF = De? 
Ὑν yap ἂν πρητάζωμεν. ξχξίνη EOTL OLALNSOLS, χαι ἽΝ UTOTACWUEY, ξΞχεινὴ 

ἐστιν ἢ ἑνὸς τῶν διαιρεϑέντων tomy, 
ὡς ἵνα διέλῃ τις τὸ λογιχὸν εἰς ϑεῖα χαὶ ἀνθρώπεια χαὶ τὸ ἄλογον εἰς 80 

σαρχηφάγα ἣ ποηφάγα. ὑποδιαίρεσις οὖν ἐστιν ἡ ἑνὸς τμήματος τῶν διαιρε- 

ϑένοων TOW. 
v 

Τούτων οὕτως προχηφϑέντῶν εἴπωμεν τὴν διαίρεσιν τῆς 417 
e a ~ 9X διαιρεῖται τοίνυν ἢ φιλοσοφία εἰς τὸ ϑεωρητιχὸν xat [PORE LOY τ 

x , ~ ΄ ~ ~ ‘ 

δὲ διαφέρουσιν a) χηλὼν χαὶ τῷ ὑποχειμένῳ χαὶ τῷ τέλει’ τῷ μὲν γὰρ 
- ΄ v ~ “ὦ - > ΄ 

ϑεωρητιχῷ πάντα τὰ ὄντα ὑπόχειται εἰς γνῶσιν, τῷ 62 π ΠΝ οὗ πάντα 
΄ σαν. Zi Ss be pare ΄ = xo . , ΄ 3: “Ὁ ͵ ue δ > 946." a \ 

ὑπόχειται εἰς χαταχόσμνησιν, εἰ μὴ μόναι at ἀνθρώπειαι ψυχαί: οὐδὲ yap 5 
5 , ~ σ 1 aan Ba Ns yy yh s bay - A 

ἐπαγγέλλεται ὃ φιλόσοφος χοσμεῖν ἵππου ψυχὴν ἣ Boos ἡ τινος ἄλλου πλὴν 
> , ao x ~ ΄ > ΄ 3 \ \ ~ / 

ἀνθρώπου. οὕτως μὲν τῷ ὑποχειμένῳ διαφέρουσιν. ἀλλὰ χαὶ τῷ τέλει" 

or 

x \ (ays Ἂ \ \ ‘ \ if cS ἯΣ f if 

υξν γᾶρ VEG BIER περὶ thy ἀλήϑειαν χαὶ τὸ ψεῦδος χαταγίνεται, τέλος y 
>. Qe ΄ ὌΝ \ \ ᾿ Χ \ A 
ὃξ ποηιΞξῖται υὐόνον τὸ ἀληϑές, D OS TPALATLAOS TSOt TO ἀγαϑὸν χαι τὸ 10 

. 

4.2) αἱ povoy τὸ ἀγαϑόν: ϑέλει γὰρ γινώσχειν 
~ 
tT χαχὸν χαταγίνεται, τέλος δὲ TOLE 

x 5) \ \ \ \ \ > \ 3s \ ma SC MAN ~ 
TO ἀγαϑὸν χαι AAKOV χαὶι τὸ OUADODAY ELQEVOL ἀγαϑοῦ χαι χαχὴηὺ UTED TOU 

τὰ μὲν ἑλεῖν τὰ ὃξ φυγεῖν, τοῦτ᾽ ἔστιν ἵνα μήτε λέγῃ χαχόν τι ὃ φιλό- 

σοφος μήτε πράττῃς δέτερ. χαὶ ὃ ἰατρὸς ϑέλε! γινώσχειν τὰ leit il a 

οὐχ ἵνα τ: αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἵνα διὰ τῆς γνώσεως παραιτήσηται αὖτα. 15 
5 σ ς 5 ~ ~ “Ὁ μι 

ἀποροῦσι δέ τινες ὅτι “εἰ τοῦ ϑεωρητιχοῦ τέλος τὸ ἀληϑές, τοῦ δὲ πραχτι- 
~ x \ Ὑ \ ( A ~ \ \ 4 

χοῦ τὸ ἀγαϑόν, ταὐτὸν doa τὸ ϑεωρητιχὸν τῷ πραχτιχῷ ὧν γὰρ τὰ τέλη 
> ΄ ᾿ Say 5 

ταὐτά, χαὶ αὐτὰ ταὐτά᾽΄. λεχτέον οὖν ὅτι πολλὴ ἣ ἐν τούτοις διαφορᾶ: 
Ἁ [4 ot >) >) ~ bie ~ 

πολλάχις γὰρ Ψευδόμεϑα ἐπ ἀγαθῷ χαὶ ἀληϑεύομεν ἐπὶ χαχῷ: οἷον ὑγιαί- 20 

γων τις Bape Ἐπ ξίφος τινί, ἄφνω δὲ PELs αἰτεῖ τὴν παραχαταϑήχην; 
, ¢ 95 \ ) ἵνα 7 ἑαυτὸν ἢ ἕτερόν τινὰ σφάξῃ, ὃ ὃὲ ἀρνεῖται χαὶ ψεύδεται μέν, ἐπ 

ἀγαϑῷ 62, ὡς εἴ γε ἠλήϑευσεν, ἐπὶ χαχῷ Pees δύναται O& μεριχῶς 

χαὶ ἀληϑεύειν 6 τοιοῦτος" ἄλλος γὰρ ἣν ὑγιαίνων ὃ τὸ ξίφος παραϑέμενος 586 
χαὶ ἄλλος υαινόμενος 

Ἵνα δὲ υὴ ἘΠῚ ξαυτοὺς χαχοῦ μαγείρου δίχην παρὰ ἀρϑρα τὰς 

διαιρέσεις ποιούμενοι, ὅπου μὴ ἔστι διφυΐα, ὥσπερ of πρίζοντες τὰ ξύλα 
ἡγευόνι χέχρηνται τῇ say οὕτως χαὶ ἡμεῖς ἡγεμόνι γρησάμενοι τῷ 

5 σ Ἁ 

λόγῳ, εἰς ὅσα χαὶ οἷα ὑπαγορεύει, οὕτως Πρ τὰς διαιρέσεις, ὅπου 80 
3 ΄ ΄ ’ ~ 

διφυΐα ἐστί τ x πέφυχε διαιρεῖσθαι, τοῦτ᾽ ἔστι ual? ἑχάστην διαίρεσιν det 
> ΄ 

ζητεῖν διὰ τί εἰς τοσαῦτα χαὶ τοιαῦτα διαιρεῖται. 

Διαιρεῖται τοίνυν ἢ φιλοσοφία εἰς δύο χαὶ οὐχὶ εἰς τρία, ὡς of τὸ λογι- 
> ~ a ~ ~ ~ 

χὸν αὐτῇ προσνέμοντες: δειχϑήσεται ee σὺν tem ἐν τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς 35 
Ce ΝᾺ ~ 

ὅτι ἢ λογικὴ οὐ μέρος τῆς φιλοσοφίας, ἀλλ _ 60 yavoyv, | διότι τὸ μὲν μέρος 418 

] 

14 ποιεῖτε C τὸ (ante χαχὸν) om. P 16 ayatov καὶ χαχὸν seripsi: ἀληϑὲς 
nat ψευδὲς CPe 17 φεύγειν P 18 πράττει P 19 διὰ τῆς γνώσεως -- 

πρότερον (p. 27.934. 85) om. P 20 et c: ἡ ὦ 29 χαχοῦ μαγείρου δίκην] cf. Plat. 
Phaedr. p. 265 E mapa C: περὶ ὁ 33 ante πέφυχε lacunam signavi, conicias— 
οὐδὲ γάρ, ὅπου μὴ διφυΐα ἐστί, 

ὑποτάξομεν Ce 2 ἐπιδιαίρεσις] ὑποδιαίρεσις P 7 τὸ om. P 9 ets © 
γνῶσιν — ὑπόχειται (10) om. P 1 3 τὸ Ψεῦδος xat thy ἀλήϑειαν colloc. Ce 
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~l 

΄ \ 9) v - ΡΘΕ, = >. 97 ar a ~ ΄ » , "» σ 

GUUQUES, TO OF op (avoyv ETELOAKTOYV. εἰς OVO OE OLALDELTAL 7 Φιλοσοφιᾶς Ovy ως 

δ." 7 »» , ~ ΟΕ, >} ay Ὁ. 5 , ~ { / A 5 ol 

φᾶσιν at ἐγχύχλιοι ἐξηγήσεις, ὅτι ἐπειδὴ ἢ φιλοσοφία γνῶσις Ustwy χαὶ avdpw- 
Ὰ \ ᾿ { ~ , 

πείων ἐστί, διὰ μὲν ta Veta to ϑεωρητιχὸν προεβάλλετο (ϑεωρητιχὸν γάρ, 
V4 ~ ΄ . , v \ ¢ ~ . ᾿ Ξ 

φασίν, εἴρηται ὡς τέλος ἔχον τὰ ϑεῖα δρᾶν), διὰ δὲ ᾿ ἀνθρώπινα προξεβάλλετο 5 
\ 4 > ~ ΄ ~ 3 + 

το πραχτιχον" παραλογίζονται γὰρ Sx τὴς ὁμωνυμίας TOU ανϑρωπείου ἄλλο 
: ; d 3 Saar 7 
yap ἀνθρώπειον ἐν τῷ ὁρισμῷ ἐλαμβανετο (τὸ γὰρ ἐχ τοῦ τιμιωτέρου χατὰ 

παντὸς σοῦ sentir & ὃ ἀνθρώπειον ἐνταῦϑα λαμβάνουσι, τὸ 
΄ - , 9 

' 

ἄλλο δὲ 

5 “ aoe Vv ΄ ns 

ἐπὶ τοῦ χυρίως ἀνθρώπου. φερε οὖν ELTWUEY FUELS τοῦτου αἰτίας Οὐδ᾽ 10 

οφία 
‘ 

‘ 

πρώτην υὲν τοιαύτην, ὅτι ἢ φιλοσ δυοίχ ἐστὶ ϑεῷ χατὰ τὸ δυνατὸν 
>) ,ὔ \ 2 aN ¢ \ , Ἁ Vv ~ J , 

ἀνθρώπῳ, xat ἐπειδὴ ὃ ϑεὸς χαὶ πάντα τὰ ὄντα γινώσχει χαὶ τῶν δευτέ- 
3 , ~ t , Ἁ . 

WY πρόνοιαν ποιεῖται. εἰχύτως χαὶ ἢ φιλοσοφία ULUODUsvy Deov διὰ υὲν 
υ) i i ι ‘ 7 i ‘ 

Ld ~ rae IN WAT τος \ \ ~ 

τὴν χαϑόλου γνῶσιν αὐτῆς τὸ ϑεωρητιχὸν προεβαάλλετο, διὰ δὲ χαὶ (τὸ τῶν 15 
> ΄ ~ 5 - Η A 5 
δευτέρων προνοεῖν προεβάλλετο τὸ δεν αὕτη μὲν ἣ πρώτη αἰτία. 

΄ 1 ἐν ΄ 5 ~ “ 

δευτέρα δὲ ὅτι ἢ φιλοσοφία ἰατριχὴ yee ἐστιν: ἣ ὃὲ Ψυχὴ διττὰς ἐχει 

δυνάμεις, γνωστιχὰς “AL πραχτιχάς, ἄμφω OF συνουσίωνται ἡμῖν, ὡς eae 

Μένανδρος 90 
,~ > 

Crhw a, 
2 , \ \ > 

Ovijowue, xat ob περίεργος εἶ, 
\ , 

χαὶ πάλιν. 
ΝΣ ἣν a REST ἡ OS ὑδὲν γὰρ γλυχύτερον ἣ παντ εἰδέναι. 

ς “4 Sk \ > / A(< , WIC ~ 32 / 5 , 

ομοιῶς OF χαι Ἀριστοτέλης" παντες ἀνϑρωπο! τοὺ εἰοόξναι ὀρξγονται 25 

- 
. 

΄ ~ >) ΄ 7) ΝᾺ °4 δὴ Ἁ 

φύσει, σημεῖον ὃὲ 7 τῶν αἰσϑήσεων ἀγάπησις. ἀλλὰ χαὶ τὸ πραχτιχὸν 
λ @ συνουσίωται ἡμῖν, ὡς δηλοῖ τὸ ἐν ταῖς ἐρημίαις ἀσχάλλειν ἡμᾶς χαὶ τρίχας 

La a! > La Ἁ \ > / 

τίλλειν 7 δαχτύλιον περιελίττειν ἢ χηρὸν μαλάττειν διὰ τὸ uy ἀνέχεσϑαι 
~ ~ ‘4 Ἃ Ἁ > 5 “4 

ἡμᾶς παντελοῦς ργιᾶς. Ol TAS γνώστιχας οὖν SLXOTWS προεβάλετο το 

TOGXTLAGY. 30 
, s \ Νὴ 

ϑεωρητιχόν, διὰ ὃὲ τὰς πραχτιχὰς ( 
Ν 

ὃ 

ντων εἴπομεν τὴν ὑποδιαίρεσιν τοῦ ϑεωρητιχοῦ. 
rf ΄ 5 , 

Τούτων οὔ τως a 
‘ >, ~ Be \ \ 

HAL ἐνὴν ὑὲν TH ι va τερον até Ep0v, χαὶ TO ϑεωρητιχὸ πρᾶχτι- 419 
~ c a! Vv bil 

χοῦ, ὡς πάντα τὰ ὄντα ον, τέλος δὲ ἔχον τὸ ἀληϑές, χαὶ τὸ 
, ~ ~ ~ o v 

πραχτιχὸν τοῦ ϑεωρητιχοῦ, οτι εἰ χαὶ U 7 ὑπόχεινται αὖτ τῳ πάντα τὰ οντὰα 

> , 5... 9. Σ᾿ Si δα see 
εἰς χαταχόσμησιν, ἀλλ᾽ ἔχει τέλος τὸ ἀγαϑόν, ὅπερ, ὡς ἐδείχ ϑη, ἐπέχεινά 
> ~ > Q.~ X \ > [Ὁ \ ~ “(ἢ ~ ον \ ΄ . - 
ἔστι τοῦ ἀληϑοῦς" τὸ γὰρ ἀγαθὸν πρὸς τῷ Yew. διὸ χαὶ πρόνοια χαλεῖται 5 

X 2) Ν ΄ δὴ ~ ~ Vv ~ as > Ἢ >. C , ssa a > 

το a WS πρὸ TOU YOU GY, YOU GE EOTL τὸ ἀκηϑεύειν. αλλ ws ὃν 

\ O13 =e >. ἊΝ αἰ by ΤῊΝ πω τ Πρ 
ἃ χαϑόλου TPOTAXTEOV® GLO TO ϑεωρητιχὸν οξι προτε- ~~ Φ ss ~ = A 

ἫΝ — Ἕ 
R ad [Ὁ = a 

c Nee stare. ΄ - ΄ 
ρον eschew: διαιρεῖται τοίνυν τοῦτο εἰς τρία, εἰς φυσιχόν, μαϑηματιχόν, 

, bY ΖᾺ 

ϑεολογιχόν. χαὶ εἰχότως᾽ ὃ γὰρ φιλόσοφος πάντα τὰ ὄντα ϑέλει γινώσχειν" 
ls mavta ὃὲ τὰ ὄντα τριττά, ἣ πάντῃ ἔνυλα, ὡς ὀστέα τρίχες ὄνυχες, περὶ 10 

α re , bl ΄ te ΄ ~ ms ~ Χ Vv 5 ἃ χαταγίνεται τὸ φυσιχόν, 7 πάντῃ ἄυλα, ὡς τὰ deta, ἢ πῇ wey ἔνυλα, 

3 ϑεωρητιχὸν c: ϑεωριχὸν C 5 ἀνϑρωπείου scripsi: ἀνθρώπου Ce 12 αὐτῆς c: 

αὐτοῦ C 12 τὸ ante τῶν pe ἔρων addidi 16. 17 ὥς φησι Μένανδρος] ef. Com. 

Att. frg. ΠῚ p. 227 (Kock) 21 Ἀριστοτέλης] Metaph. A 1 p. 980432..2Ὁ 23 ἀσχά- 

hey C Ol ὡς ἐδείχϑη]) ΓΕ θ᾽ 9. 5ῃ: 36 πάντα] πάντα τὰ ὄντα ἐπ: in mrg. 

iter. C 38 πάντη] πάντα ὁ post ϑεῖα addas περὶ ἃ χκαταγίνεται τὸ ϑεολογικόν 
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~ vis e , , ΄ 3 ™“ 5 ’, 

ὲ ἄυλα, ὡς τρίγωνα χαὶ τετράγωνα σχήματα ἐν χηρῷ ἣ ἄβαχίῳ - 
ἐν 
sy 

[ὩΣ 

΄ ΑἹ a , ‘ 4 ~ ‘ \ Ν χαραττόμενα, περὶ ἃ χαταγίνεται τὸ μαϑηματιχόν: ταῦτα γὰρ τὴν μὲν 

ὑπόστασιν ἐν ὕλῃ ἔχουσιν, ἐν ἀβαχίῳ φέρΞ εἰπεῖν ἣ χηρῷ, δύνανται δὲ 1 

ἐπινοηϑῆναι ὑπὸ τῆς φαντασίας χαὶ χωρὶς τῆς ὕλης, δίκην χηροῦ ἀναματτο- 
» , > 5 ἊΨ. 

5 ξένου τὸ εἶδος τοῦ σφῳραγιστῆρος, χαταλιμπάνοντος δὲ τὸν χαλχόν. 610 χαὶ 

Πλάτων ἐχμαγεῖον χαλεῖ τὴν φαντασίαν διὰ τὸ ἐχμάττεσϑαι χαὶ ἀποσυλᾶν 

τὰ εἴδη ἀπὸ τῆς ὕλης. 
3 - "7 ee , \ \ \ Wate με Ἀποροῦσι δέ τινες διὰ τί uh χαὶ τὰ φυσιχὰ λέγομεν μαϑηματιχα, 20 

XN > , ~ “ μ 
εἰ γε δυνάμεϑα χαὶ τὸ τῆς σαρχὸς ε Ke ἐπινοῆσαι χωρὶς τῆς ὕλης. πρὸς 

a 7 \ X ΄ > ἊΣ 10 οὺς ἐροῦμεν ὅτι τὰ μὲν σχήματα ἐπινοῆσαι δυνάμεϑα χωρὶς dys, ἐπειδὴ 
υηδεμιᾶς χράσεως ee σάρχα 2 τ ἢ ἄνευ χράσεως οὐ δυνάμεϑα, 
δι ΕΣ " ἡπήστε “ιν ἌΜΕ δι "Δ 5 5) rey = Le + ἘΣ ΞΡ τ 9 ἐν Ἢ τὴν ὑπόστασιν ἔχει" ἢ γὰρ χρᾶσις ὕλη ἐστί. 

~ ᾿ - ΄ b) 5 \ » 3.ὦ ~ Δεῖ οὖν πρῶτον τὰ πάντῃ ἔνυλα χαὶ φυσιχὰ ἀναλέγεσϑαι, wet ἐχεῖνα 
τὰ μαϑηματιχὰ χλίμαξιν ἐοιχότα ἢ γεφύραις: οὐδὲ γὰρ a 

15 ae ἐνύλων ἐπὶ τὰ ἄυλα μετιέναι δεῖ: ταὐτὰ γὰρ πεισ 
ζοφώδους oe τολμήσασιν ἀϑρόον ἀντωπῆσαι tats ἡλιαχαῖς ἀχτῖσι" 

δεῖ γὰρ τοὺς τοιούτους πρότερον ἐν οἰχίσχῳ ἔχοντι σύμμετρον φῶς προε- 80 

ϑισϑέντας οὕτως ἀντωπῆσαι ταῖς ἡλιαχαῖς ἀχτῖσιν. ὡσαύτως οὖν χρὴ χαὶ 
ἀπὸ τῶν πάντῃ ἐνύλων ἀναλογούντων σπηλαίῳ εἰς τὰ μαϑήματα ἐγγυμνα- 

80 σϑῆναι ἀναλογοῦντα οἰχίσχῳ σύμμετρον ἔχοντι φῶς, χαὶ εἶθ᾽ οὕτως χωρεῖν 

ἐπὶ τὰ ἄυλα ἀναλογοῦντα ταῖς τοῦ ἡλίου ἀχτῖσιν: οὕτω yop φασι χαὶ οἱ 
Πυϑαγόρειοι “᾿σχᾶμα χαὶ | Baya’? ἀντὶ τοῦ ‘xa ἕχαστον σχῆμα βαϑμὸν 420 
ἄνιμεν ἐπὶ ϑεολογίαν, χατὰ μέρος ἐν νῷ λαμβάνοντες τὰ πάντῃ ada. 

᾿Αποροῦσι δέ τινες ὅτι εἰ πάντα μανθάνομεν χαὶ τὰ ἄυλα χαὶ τὰ 
τῷ οι [ΟἹ < Cc > 2 ~ 2 a Q- ΝΠ: ()- Q 

= 

on - Ὁ a μὴ πάντα χαλεῖται μαϑήματα, ἀλλὰ μόνα τὰ ὅ 
υέσα aha ερίσατο τὸ χοινὸν ὄνομα. χαὶ λέγομεν τούτου αἰτίας δύο, μίαν 

Ἂς ὅτ ΡΝ ZN ~ ῃ Sm ~ Bevo ὀπεηεχοῦσι στὰ υμαϑήματα τὸ ἀραρὸς τῶν ἀποδείξεων: ταῦτα γὰρ μαν- 
ae ἀχριβῶς, τὰ G2 ἄλλα εἰχάζομεν μᾶλλον 7 μανϑάνομεν, διὸ χαὶ ὁ 

φιλόσοφος Μαρῖνος ἔφη “εἴϑε πάντα μαϑήματα ἦν. δευτέραν δὲ ὅτι 
80 ταῦτα ἡδέως μανθάνομεν πάσχοντες τὸ τῶν Λωτοφάγων: γευσάμενοι γὰρ 10 

αὐτῶν οὐ ϑέλομεν αὐτῶν ἀποστῆναι, ἀλλ᾽ ἐχόμεϑα αὐτῶν ὡς λωτοῦ. ἧ 
φησι χαὶ ΠΙλάτων οὕτως ‘A γὰρ ἂν ἑχοῦσα ἢ ψυχὴ λάβῃ, δυσέχνιπτα χαὶ 

ἀμετάστατα φιλεῖ γίνεσϑαι᾽, ὥσπερ χαὶ τοὐναντίον φησὶν ᾿ φυχῆς βίαιον 15 
οὐδὲν ἔμμονον μάϑημα᾽. xal ᾿Αρχιμήδης δέ ποτε βαρβάρων ἐπιστάντων 

y east ey Prat 2 + eae ee a (ae “΄ Ψ΄' 35 ταῖς δυραχούῦσαις οὐχ ἔφυγεν ϑεώρημα τι γεωμετριχὸν χαταγράφων, ἀλλ᾽ 

3 ἐν ὕλη ἔχουσιν om. Ce post χηρῷ add. ἔχει Ce 4 ἐπινοηϑεῖναι C 
χωρήῆς C 6 Πλάτων] Theaet. p. 194 D. E 8 μὴ om. P λεγόμενα P 
9. εἴ ye εἴτε ἡ 10 δυν. χωρὶς ὕλης] χωρὶς τῆς ὕλης δυνάμεϑα Ρ 15 μετιέναι 

Get] μετιτέον P ταὐτὸν P πησόμεϑα Ce 16 et 18 ἀντοπῆσαι P 
19 τὰ om. P 20 ἀναλογοῦντι P 22 πυϑαγόροι P papa] βάμα P: 
βάμεν Ce (cf. Jambl. Protrept. c. 22 p. 125 Pistelli) 23 ἄνιμεν] ἂν εἶναι μὲν P 
26 λέγομεν] λέγουσι Brand. 29 Μαρῖνος] εἴ. Zelleri Ph. Gr. V3 p. 884 32 pr. xat 
iter. P Πλάτων] Reipubl. I, 17 p. 378 E 33 καὶ scripsi: yap Ce: om. P 

φησίν) φασίν c (Reipubl. VII, 16 p. 536 E) 34 οὐδὲ P 

~ 

ἣν 
ἱ 

Β' 
4 
ἃ 
4 

a 
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Zon “τὰν γεφαλὰν ual uh τὰν γραμμάν᾽. τοῦτ᾽ ἔστι παρὰ thy χεφαλὴν 
07 [5.94 LEO \A Wy τ (Pay! 3 LOUL SOL AAD ἽΝ oY of 

~ v ~ ~ 

χαὶ μὴ παρὰ Thy γραμμήν. χαὶ ταῦτα ἔχει ἢ παροῦσα προς 

Πρᾶξις vo 90 
t = nee ns 

~ € ~ > / >. ἐς ΡΞ >) /, , C 

Tod ϑεωρητιχοῦ ets τρία διαιρεϑέντος, εἰς φυσιχόν, μαϑηματιχόν, vEo- 
~ ~ ‘ J ’ »᾿ \ ~ an 

5 λογικόν, μόνου τοῦ μαϑηματικοῦ τὴν διαίρεσιν of ἐξηγηταὶ νῦν παραδιδόασιν, 
ν ", > 5 τ 

ὡς dy τούτου συμμέτρως ἔχοντος πρὸς εἰσαγομένους. ἐφ᾽ οἷς εἴπωμεν τὴν af) ς i t | 
~ ~ ~ ΄ 5 as 

ὑποδιαίρεσιν τοῦ μαϑηματιχοῦ. διαιρεῖται τοίνυν εἰς τέσσαρα, εἰς ἀριϑμητι- % 
» ΟΣ > ’ 5 

χήν; τοσοῦ αῆὴ Tecowenpiay, ἀστρονομίαν. χαὶ εἰχότως, ἐπειδὴ ἢ υαϑης- 

ματιχὴ περὶ De χαταγίνεται χαὶ μέγεϑος, τοῦ δὲ ἀριϑμοῦ τὸ μὲν χαϑ’ 
> 

Le. a 

10 αὑτό, τὸ δὲ ἐν σχέσει, τοῦ ὃὲ μεγέϑους τὸ μὲν ἀχίνητον, τὸ δὲ χινούμενον. 
i“ ς > , ~ 

χαὶ περὶ μὲν τὸν xa αὑτὸ ἀριϑμὸν χαταγίνεται ἢ ἀριϑμητιχή, ζητοῦσα 
\ ΄ ~ > ~ ‘ ‘ ΄“(«{ ΄ σι. 5 GR a ¢ ~ τ᾿ C ~ Orr 

τὰς φύσεις τῶν ἀριϑμῶν χαὶ τὰ πάϑη, ὡς ὅταν λέγῃ “tov ἀριϑμῶν oF 80 
» 3 ς Y> > v 

Ly ἄρτιοι. of δὲ περιττοί", χαὶ τούτων τὰ εἴδη οὐδεμίαν γὰρ ἔμφασιν 
- ᾿ ? 3 i ὶ land 
[4 , Μ᾿ © ~ Τὰ > a. Vv a ΄ ΄ Ὕ \ 

ἑτέρου ἀριϑμοῦ παρέχει, εἰ δὲ εἴπῃ διπλάσιον. τριπλάσιον, ἔμφασιν χαὶ 
Le ἘΠΕῚ ΄ ¢ \ X , (NN 6 

15 ἑτέρου παρέχει, ποὺ μὲν ἡμίσεος, ποὺ δὲ τρίτου. | ἢ GE μοὺσ xy περὶ 421 
΄ ΄ ~ ~ ΄ " ε 

τὸν ἐν ἐλ ες ἀριϑμὸν χαταγίνεται, ζητοῦσα ποῖον λόγον ἔχει ἢ ἀπήχησις 

trove τῆς χορδῆς πρὸς τήνδε, ἄρα διπλάσιον χαὶ πολλαπλάσιον ἢ. ἣν 
i I> ? "5 τὶ 

ε 

όλιον. διὸ χαὶ Tee ὅτι εἰ ἢ panees περὶ συμμετρίαν φϑόγγων χατα- 

φι γίνεται χαὶ ἀσυμμετρίαν, πῶς περὶ τὰς σχέσεις τῶν ἀριϑμῶν λέγουσιν αὐὖ- 

20 τὴν Roca} γεοῦσι. χαὶ λέγομεν ὅτι μήποτε (rept) τῆς χατὰ ΠΠυϑαγόραν μουσι- 

χῆς ταῦτα εἴρηται ὡς ἀυλοτέρας οὔσης, ἥτις οὐ προσποιεῖτ ται ὕλην ἢ φϑόγ) (OS, 

ἀλλ᾽ αὐτὰς τὰς σχέσεις τῶν ἀριϑμῶν ϑεωρεῖ χαταμόνας" φασὶ yap αὐὖ- 

τόν ποτε παριόντα διὰ χαλχείου ἀχοῦσαι μέλους τινὸς χαὶ ἁρμονίας ἐχ 10 

τῶν ohm ὧν τῶν σφυρῶν ἀποτελουμένου. xal ἐπ τς ψεν αὐτοῖς ἀλλάξαι 

25 τοὺς ἄχμονας. τοῦ δὲ μέλους οὐδὲν ἧττον τοῦ αὐτοῦ φυλαχϑέντος ἐπ- 

ἔτρεψε πάλιν αὐτοῖς τὰς σφύρας ESE τοῦ 6& μέλους Ext τούτοις παρα- 

φϑαρέντος ἐστάϑμησε καὶ τὰς πρώτας σφύρας καὶ τὰς δευτέρας, ποῖον λόγον 
΄ 

έλη, χαὶ ὡς ἁρμονιχὸν λόγον ἀπεγράψατο 15 4 \ 3.7} \ \ 

εσχον πρὸς ἀλλήλας χαὶ τὸ 
ε 

υ 
‘ 

\ ΄ ΠΥ ἘΣ τα 4 \ , a ye am 

τοὺς λόγους αὐτοὺς xa}? αὑτοὺς συγχρίνας χωρὶς τῆς ὕλης, ὡς εἰ γε συν- 
, lA 3 , >} > 5 4 a! 3 —— > \ > X Ἃ 

80 ἔβη τοιαύτην ἀναλογίαν a Oud» ἐν ὀξυβάφοις ἣ αὐλοῖς εἶναι, τὸ αὐτὸ ἂν 
! 1 | 2 

μέλος dmeteheito. ἣ δὲ γεωμετρία περὶ ἀχίνητον μέγεϑος χαταγίνεται χαὶ 

περὶ τὰ σχήματα τῆς Ἰῆς, ἢ δὲ ἀστρονομία περὶ χινούμενον μέγεϑος, οὐ 20 
ip ie Ab \ ral ’ 

μόνον δὲ χινούμενον ἀλλ᾽ detxivytov’ φαντασίας γὰρ μύνης ἐστὶν ἢ δοχοῦσα 

αὐτῶν εἶναι στάσις. 

1 τὰν] 1. πὰρ τὰν (cf. Zonar. IX, 5); via intranti non patet nisi praeter caput i.e. nisi 

interfecto Archimede 2 καὶ (ante ταῦτα) om. Ce παροῦσα om. Uc 

5 μόνου] μόνον Brand. νῦν οἱ ἐξηγηταὶ colloc. P 6 συμμέτρος C 

7 els (ante ἀριῦμ.) om. Ce 13 γὰρ om. P 14 et] οἱ P 15 ἡμίσεως P 

17 τῆς om. P zat om. Ce πολυπλάσιον P ἢ om. Ce 11. 18 ἡμιό- 

λεῖον P 18 συμμετρία ὁ 20 περὶ inserui 22 φασὶ γὰρ αὐτὸν] cf. Jambl. 

De Pyth. vita 115 sq. 23 ποτε om. P 24 ἀποτελουμένων Brand. 

26 αὐτοὺς ΟἹΡ 26. 21 παραφϑαρέντος] φϑαρέντος Ce 91 ἐπετελεῖτο Ρ 

zat οἴῃ. P 33 ἀεικίνητον] ἀχίνητον P 
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\> s\ x 4 5 Ἁ , 5 ‘ bla 5 

Edpov δὲ τὴν μὲν ἀριϑμητιχὴν Φοίνιχες (ἐμπορικώτατοι γὰρ ὄντες ἐδε- 
΄ ᾿ as ς ~ » ᾿ 

ἤϑησαν ψήφων), τὴν δὲ μουσιχὴν εὗρον ot Θρᾷχες ὡς ἄγαν πολεμιχοὶ 
΄ \ iat 5 \ > open oan 

ὄντες" ἢ yap ψῦξις ἀποχλείουσα τὸ ϑερμὸν ἐν τῷ Bader δριμύτερον αὐτὸ 25 

αἱ 1 a βίᾳ τοῦ ϑερμοῦ, χαὶ ὀρ- 
\ 

πολεμιχοὶ 
ἊΣ 

ποιεῖ. ὅϑεν χαὶ ϑυμώδεις εἰσὶ χα 
c i“ δ Ἀ ‘ x ΄ ὃ χηστιχοὶ δὲ διὰ τὰς ἑτοίμους ἀποφυγὰς τῶν βελῶν: ἔστι γὰρ xat πυρρίχιος 

» - v oC ? \ \ 5 , ~ ~ 

map αὐτοῖς ὄρχησις, ὃ ἐστιν ἔνοπλος xata τὸ εἰρημένον τῷ ποιητῇ 
΄ ΜΡ. 

Μηριόνη, τάχα χέν σε χαὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα. 80 
> aX ΄ - > τὴν δὲ Ἰβώμετρίασοε πο Αἰ- 

5 ~ Wee eller ieee ἀλλὰ “at ἐμβατήρια τς ἐστὶ παρ᾽ αὐτοῖ 

on 
΄ ΄ \ > » Ὁ b) pees N = ~ \ 

JUTTLOL, ὡς XAAL ἀνωτέρω ειρηταις διὰ τὸ ἄνιοντα τὸν } ethov συγχξιν τα 

10 ὁροϑέσια αὐτῶν. τὰ! ὃὲ ἀστρονομίαν εὗρον Χαλδαῖοι ὡς χαϑαρὸν οἰχοῦντες 
~ 

ἀέρα: ἀνατολιχοὶ γὰρ ὄντες τῇ ϑερμότητι τοῦ ἡλίου ἔχουσι λεπτυνομένην 8ὅ 
? τοίμως τὴν ἀτυίδο" τρίτου γὰρ χλίματος CNG a Acprxh xat ΠΕερσίς. 422 

ἐφ᾽ οἷς τούτων λεχϑέντων εἴπωμεν τὴν τάξιν αὐτῶν. ‘ 

Πρότεραι τοίνυν at περὶ ἀριϑμοὺς τῶν περὶ μέγεϑος χαταγινομένων 

15 εἰσίν: ἀυλότερος γὰρ ὃ ἀριϑμὸς τοῦ μεγέϑους ὡς δυνάμενος διάφορα τὰ 5 

σχημάτων δέξασϑαι ἀσυγχύτως" ὃ γὰρ αὐτὸς ἀριϑμὸς δύναται χύχλος ἅμα 

χαὶ τετράγωνος γενέσϑαι. χύχλος δέ ἐστιν ὃ νόμῳ χύχλου ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ' 
ἀρξάμενος χαὶ εἰς τὸ αὐτὸ λήγων, οἷον ὁ τετράχις ἕξ εἴχοσι τέσσαρα. 
paar a στα, δὰ d \ = otf od > OW a 2 oh ᾿ς Fee Lee 

τετράγωνος GE 6 ξαυτὸν πολυπλασιάζων, οἷον O τετράχις τέσσαρα δεχαέξ- ἐξ 
20 ἀριϑυοῦ γὰρ ἑαυτὸν πολυπλασιάσαντος ἐγένετο. χύχλος δὲ ἅμα χαὶ τετρά- 10 

Ἴωνος 6 ἐξ ἀριϑμοῦ ἑαυτὸν SA ie ὡς γενόμενος χαὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ } 
9 ». » \ 9 \ 9 \ L4 > e Cre aF Ls t 

ἀρξάμενος χαὶ εἰς τὸ αὐτὸ λον, οἷον ὁ ἑξάχις ξξ τριάχοντα ἕξ χαὶ ὃ ὲ 
Ν A πεντάχις πέντε εἴχοσι πέντε" ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἄρχεται χαὶ εἰς τὸ 

αὐτὸ λήγει, χαὶ ἐξ ἀριϑυοῦ πολυπλασιάσαντος ἑαυτὸν ἐγένετο. χαὶ πολλοὶ 1 

ἐν χύχλοι χαὶ τετράγωνοι, χύχλος GE ἅμα χαὶ τετράγωνος ὃ εἴκοσι πέντε τῷ or ¢e 
\ v wv AE gat Ν 

χαὶ O τριάχοντα ἕξ, χαὶ πλὴν τούτων τῶν δύο οὐχ ἔστιν ἄλλος. ἐπὶ δὲ 4 

τῶν Βην τοῦτο οὐχ ἔστι" τὸ γὰρ φϑάσαν μέγεϑος σχηματισϑῆναι οὐχ 
ἐπιδέχεται ἕτερον σχῆμα ἀσυγχύτως ὡς ἐνυλότερον. οὕτως χαὶ δειχνύουσιν 20 ͵ 

οἱ φιλόσοφοι ὅτι ἢ φαντασία ἀσώματος ὡς πλείονας τύπους δεχομένη 
δ δηοχ κα 30 a6 συγχοτῶς: ἀύλου γὰρ τοῦτο. προτέρα. 62 ἣ ἀριϑμητιχὴ τῆς μουσιχῇς; 

i el 
πειδὴ ἢ μὲν ἀριϑμητικὴ περὶ τὸν χαῦϑ᾽ αὑτὸ ἀριϑυὸν χαταγίνεται, ἣ δὲ αν 

‘ \ ~ aN \ ~ 

μουσιχὴ περὶ τὸν ἐν σχέσει, προηγεῖται ὃὲ τὰ xa αὑτὸ τῶν ἐν σχέσει, 
εἴ γε πρῶτον γίνεταί τις ἄνϑρωπος, εἶθ᾽ οὕτως πατήρ. ἐν δὲ ταῖς περὶ 25 

marae =~ 4 ola held hl 4 — Hs ς ΝΕ mart -y;- - μέγεϑος χαταγινομέναις προτέρα ἢ γεωμετρία τῆς ἀστρονομίας, ὅτι ἢ μὲν 

35 γεωμετρία περὶ ἀχίνητον χαὶ μένον ποσὸν χαταγίνεται, ἣ δὲ ἀστρονομία 

i τὴν Ce ὃ anopuyas| ἐπιβουλὰς Ce: φυγὰς Dav. Gal. de partt. philos. πυρί- 

χιος Ce 6 ὅ ἐστιν P Dav. Gal.: ὅτι Ce ἔνοπλος] ἐνόπλιος Day. Gal. τῷ ποιητῇ] 

Hom. II 617 7 Μηριόνη] Μηριόνι Ce: Μυριόνι P 9 ἀνωτέρω Ο (ef. p. 4,35 sq.) 

12 ἐτύμως (ot. superser.) C 14 ἀριϑμοὺς scripsi: ἀριϑμῶν CPe 15 εἰσίν] καὶ διὰ τί P 

18 ἀρχόμενος Ce (cf. v. 22) 18 et 22 λῆγον P 18 τέσσαρες Ce 20 χύχλος 
- γενόμενος (21) om. P 22 to om. P (ef. v. 18) 24 ἑαυτὸν πολυπλασιάσαντος 

colloc. P πολὺ Ce 25 εἰχοστὸς πέμπτος P 26 δὲ om. Ce 28 χαὶ] 

yap P 90 ante ἀύλου ras. VIII litt. C τῆς μουσιχῆς -- (91) ἀριϑμητιχὴ om. P 

32 τὸν] τῶν C δὲ om. Ce τὰ xa? αὑτὸν tov ἐν P 33 δὲ om. P 
3D μένον ποσὸν] μόνον P 

1 δὲ χα 

te Ὁ ὁ, See tere oan. 
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a\ 

περὶ χινούμενον᾽ οὐ δεῖται δὲ ἢ μονὴ τῆς χινήσεως, ἀλλ᾽ ἣ χίνησις τῆς 
υονῇς. διότι οὐ δυνατὸν χινεῖσϑαί τι ἄνευ μονῆς, οὐδὲ βαδίζειν τις δύναται 80 

ἐν τοῖς ψαυμώδεσι τόποις μὴ ἔχοντος τοῦ ποδός TOV μένειν χαὶ ἐπερείδε- 

σθαι" πᾶσα γὰρ χίνησις περί τι μένον χαὶ ἀχίνητον χαταγίνεται, χαὶ τὸ 
\ a > , , ~ = \ a « ἘΠῚ ῃ , ἊΣ ταν ~, ἤρα om 23 pas ») αἱ 

ὃ ουρᾶνιον φασι σωμα περι ξνὴν χινεῖσϑαι, φημι Of τὴν γὴν. τις τῇ οἰχεια 

, , 

φύσει ἀχίνητός ἐστιν. 
? ~ σ ΄ ΄ ~ ~ ~ 

ἈΑποροῦσι δέ τινες ὅτι εἰ πάντα ta μαϑήματα δεῖται τῆς τῶν | μου- 423 
5 \ σ σ 

νη λέγεται μουσιχή. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι ταύ- Ὁ ἜἝ ox σῶν ἐπιπνοίας, διὰ τί u 

τῆς μόνης ἐρίου πάϑη ψυχῆς ἰᾶσϑαι χαὶ σώματος - διὸ χαὶ ἢ φιλοσοφία 
4 ΄ 

10 μεγίστη μουσιχὴ ὡς πάϑη ψυχῆς τ ἢ; Ovev χαὶ ἰατριχὴ Ψυχῶν λέγεται. 
σ a\ ΕΝ 2 

ὅτι O& ἰᾶται ψυχῶν cone ἢ μουσιχή, φασί ποτε τὸν ΠΟυΟΤαραν ὑεασάμενον 5 
2 l4 ») ~ 

παιδάριον ἑπόμενον χόρῃ αὐλούσῃ τ αὐτῇ στρέψαι τοὺς αὐλούς, χαὶ 
- Vv > = 

τοῦ μέλους διαφθαρέντος ἔπαυσεν αὐτὸν τοῦ ἐρᾶν. ἀλλὰ χαὶ μέχρι τῆς 
Υ͂ , , > ~ ~ 

σήμερον ἔχομεν ἐπάσματα μουσιχά" ἀχούσαντες γὰρ ϑεατριχῶν μελῶν ἐχ- 
νενευρισμένοι γινόμεϑα χαὶ ἔχλυτοι, πολεμιχῶν δὲ τοὐναντίον. χαὶ τὰ βο- 10 = σι 

σχήματα O& τῇ τοιᾷδε σύριγγι πείϑεται εἰς νομὴν ἐξιόντα χαὶ πάλιν εἰς τοὺς 

σηχοὺς ἐπιστρέφοντα. χαὶ σάλπιγξ ἐν πολέμῳ τοὺς ἵππους BEES, χαὶ 

διεγείρει. ἀλλὰ χαὶ τὸν ᾿Αγαυμέμνονά φασι μέλλοντα ἐπιστρατεύειν τῇ 

Τροίᾳ μὴ πρότερον ἐξορμῆσαι, πρὶν ἀοιδόν τινα χαταλιπεῖν φύλαχα τῆς 

90 σωφροσύνης τῆς ἰδίας γυναιχὸς Κλυταιμνήστρας. ὅθεν ὁ Αἴγισϑος ἐϑέλων 15 

ἐϑελούσῃ οὐχ ἠδυνήϑη αὐτῇ συγγενέσθαι, πρὶν τὸν ἀοιδὸν διέφϑειρεν ἔν 
τινι νήσῳ ἐρήμῃ χαλουμένῃ. xal τότε αὐτὴν ἀνήγαγεν εἰς τὸν ξαυτοῦ 

οἶχον, ὡς δηλοῖ τὰ ᾿ Ομηριχὰ ἔπη. χαὶ Συνέσιος δὲ ὁ φιλόσοφος ὃ γενόμενος 

ὕστερον Κυρήνης ἐπίσχοπος βαρβάρων ἐπιστάντων τῇ Kopivy διά τινων 

25 μελῶν ἔτρεψε τούτους, χαὶ φεύγοντες ἔχοπτον ἀλλήλους μιηδενὸς διώχοντος. 20 

ΠΡρᾶξις ιβ΄. 

Λεχτέον τὴν διαίρεσιν τοῦ πραχτιχοῦ: τοῦτο γὰρ μόνον λείπει τῇ δι- 

αἱρέσει. διαιρεῖ τοίνυν τοῦτο ὃ ᾿Αριστοτέλης εἰς τρία, εἰς ἠϑικόν, otxo- 
γομιχόν, πολιτιχόν: ὃ γὰρ πραχτιχὸς φιλόσοφος ἀνθρωπείας ψυχὰς χοσμεῖν 2 

80 ἐπαγγελλόμενος ἢ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἄρχεται τοῦ χόσμου ual λέγεται ἡϑικός (γε- 
λοῖος γὰρ εἴη, εἰ ἄλλους ee ENE χοσμεῖν αὐτὸς ἄχοσμος Wy), 7 

ὀλίγους χοσμεῖ χαὶ λέγεται οἰχονομιχός, ἢ πολλοὺς χαὶ λέγεται πολιτιχός. 

Z τι] te P 3 ψαμμόδεσι P που] to P 4 περί τι---σῶμα (5) om. P 

5 χινεῖται P 7 εἰ] ἡ C: om. Brand. 8 ἐπινοίας Ce 6] @P 10 μεγίστη 

μουσιχὴ ] cf. p. 9,29 11 verba φασὶ --- μουσιχά (14) inepto loco inserta esse coniecit Well- 

mann (Programm d. Kénigstédt. Gymn. 1882 p. 35); fort. ὅτι (11) ---ρουσιχά (14) eicias 

πυϑαγόρα P 12 post ἐπιτρέψαι IV litt. eras. © 13 τῆς] thy Ce 14 ἐπά- 
αι 

σματα scripsi: ἐνέσματα C: ἄσματα P: ἐνάσματα ὁ γὰρ] δὲ Ρ 15 πολεμιχὸν P 

16 δὲ om, Ce χαὶ πάλιν --- ἐπιστρέφοντα (17) om. Ce 17 σάλπιξ Ο 18 ᾿Αγαμ.] 

ef. Hom. γ. 267 sq. φησι P 20 χλυτεμνήστρας P 21 τὴν ἀοιδὸν P 

22 ἤγαγεν P 23 Συνέσιος] cf. Volkmann Syn. v. Cyr. p. 90 25 ἔχχοπτον P 

27 ante Aextéov tit. ἣ διαίρεσις τοῦ πραχτιχοῦ add. P 29 πραχτιχὸς] προαιρετιχὸς ὁ 

90. 31 γελοῖος γὰρ etn, εἴ τελεῖος yap P: γελοίως γὰρ Brand. 91 ἐπαγγέλοιτο Ce: 

ἐπαγγέλλεται P 32 ἣ πολλοὺς -- πολιτιχός om. P 
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᾿ , “Ὁ ᾿ ¢ \ od Aen NS ee Ἐ 51. Bary id . 

᾿Εγχαλοῦσι δὲ of Πλατωνιχοὶ τῇ τοιαύτῃ διαιρέσει τέσσαρα ἐγχλήματα " 80 
Ὕ "» >) ~ . Ὁ ὍΝ c ~ ¥ 5 , 

πρῶτον ὅτι ἐν οὐδεμιᾷ διαιρέσει τὸ γένος Evi etder ἑαυτοῦ πάντῃ ταὐτὸν 
‘ ‘ 

τ Α τ > - ᾿ 5 ΜΟῚ; De oped ΄ δρυΐ 
στιν" οἷον τὸ ζῷον διαιρεῖται εἰς λογιχὸν ual ἄλογον, χαὶ οὐ πάντῃ ταὐτόν 

5 . ΚΣ ~ 9 SU ER Ae) Sk ears ΧΟ 15 aes OTL TO ζῷον τῳ Λληγίχῳῷ, ETEL πὼς SALTO τῷ αλογῷ παράσχοι; ἐνταῦϑα ον @- 

» Ὁ JTOY TO TOE χὴν τ) πολιτιχῷ | χαὶι O TOAXTLAO {20 7 να xX συ, ι 4 " = tAUTO ATLA | f| ξεν 9 εξ 42 

7 DALYOUS T (5 DAK JUS. (αι ot ot TLKHOS DUWOLWS 7 ξνα Ὶ at ἷ O05 “ πολλοὺς 

- ne 7 v σ 2 δ. ~ gla Ά, pa a> x 4 

χοσμεῖ. δεύτερον ἔγχλημα, ὅτι ἐν οὐδεμιᾷ διαιρέσει τὰ εἴδη περιέχει 
ι ‘ 

Vas + e ΄ ν᾿ 

ἄλληλα: αἵ γὰρ διαιρέσεις διαχρίσεως χάριν ἐπενοήϑησαν: ἐπὰν οὖν τὸ 
΄ Ἁ id / é / > y = > one ae > = 7 ~ 

ἕτερον ὑπὸ tod ἑτέρου περιέχηται, οὐχ ἔστι διαίρεσις" οἷον οὐδεὶς διαιρεῖ ὅ 
\ ἊΝ U4 5 ~ A > 7% a Vaden La Ξ arp ¢c = ἘΝ A > . ᾿ ’ 

10 τὸν Σωχράτην εἰς χεῖρας χαὶ δαχτύλους (περιέχει γὰρ ἢ χεὶρ τοὺς δαχτύ- 
5 “y 2 Ne > ~ \ Pr ~ a » 9 ry \ Sy Ἄ ΄ ΄ Ν᾿ λους), πάλιν οὐδεὶς διαιρεῖ τὸ ζῷον εἰς ἄνϑρωπον χαὶ Σωχράτην (ὃ γὰρ 
cap παν eens Sens ay yan IMO δια ΩΞ,, ᾿ ; ye ἢ] ἄνϑρωπος περιέχει τὸν Σωχράτην), ἀλλὰ διαιρεῖ τὸ ζῷον εἰς ἄνθρωπον 

χαὶ βοῦν, χαὶ τὸν ἄνθρωπον εἰς χεῖρας χαὶ πόδας, ἃ οὐ περιέχουσιν 
Vy ~¢ \ en σ΄. ἅν; ἜΣλι Pe NA FEA SEEN > ὌΝ ἄλληλα. ἐνταῦϑα ὃὲ περιέχουσιν ἄλληλα τὰ εἴδη: τὸ γὰρ ἠϑικὸν περι- 10 

ig δὶ 

> 

Ξ 
΄ CLAN ~ > ~ \ x > \ μι τῷ - SLE \ 

15 CYETAL ὑπὸ τοῦ οἰχονομίχοῦ XAL TO OLXADVOULAGY ὑπὸ TOV πολιτιχοῦ, ἐπειδὴ 

Δ 

ἴπερ πᾶσα ἣ πόλις χεχύσμηται, δῆλον ὅτι χαὶ of ἐν τῷ οἴχῳ, χαὶ εἰ οἵ 
ἐν τῷ οἴχῳ. τρίτον 

ἔγχλημα, ὅτι οὐχ ἀεὶ 6 ὀλίγους χοσμῶν λέγεται οἰχονομιχός, ὁ δὲ πολλοὺς 15 

90 πολιτιχύς: τί γὰρ ποιεῖ (6) ἐπὶ τῶν οἴκων τῶν ἐχόντων πλείονας ἀνϑρώπους 
τινῶν πόλεων; ἔσται γὰρ τότε τὸ οἰχονομιχὸν πολιτιχὸν χαὶ τὸ πολιτιχὸν 

» 5 ~ 5 ~ ~ ~ . 

οἰχονομιχόν. τέταρτον ἔγχλημα, ὅτι εἰ δῶμεν ἀπὸ τοῦ ποσοῦ τῶν ὠφελου- 
μένων τὰς ἕξεις διαιρεῖσθαι τῷ ἣ ἕνα ὠφελεῖν ἣ ὀλίγους ἢ πολλούς, λή- 

> ΄ 

σομεν οὕτως πᾶσαν τέχνην χαὶ ἐπιστήμην διαιροῦντες: πᾶσα γὰρ τέχνη 20 
~ Ny ΄ x v no 5 ne LS Ser = - 

25 χαὶ ἐπιστήμη σχοπὸν ἔχει ἢ ἕνα ὠφελεῖν ἡ ὀλίγους 7 πολλούς. 
, a 7 ΄ ~ vv 5 ,΄ 6 

Ταύτην τὴν διαίρεσιν ὡς χαχῶς ἔχουσαν ἀποσεισάμενοι of [hatwvexot 

λέγουσιν ἑτέραν διαίρεσιν. διαιροῦσι τοίνυν τὸ πραχτιχὸν εἰς δύο, εἰς νομο- 
ς \ 
1 Ἰετιχὸν χαὶ διχαστιχόν, διότι ὁ πραχτιχὸς φιλόσοφος ἡϑῶν ὧν ἐπανορϑωτὴς 5 

χαὶ νόμους τίϑησι, xa? ods δεῖ ζῆν τοὺς εὖ βιώσοντας, χαὶ ἐπιτίμια 

80 ὁρίζει, οἷς δεῖ ὑποπίπτειν τοὺς μὴ ἐμμείναντας τοῖς προεχτεϑεῖσι νόμοις. 
᾿Αλλὰ πόϑεν ὅτι ᾿Αριστοτέλους 7 εἰς τρία διαίρεσις, πόϑεν δὲ ὅτι Πλά- 

ὃ 

͵ 

ε > as ΄ 

τωνος ἣ εἰς δύο, TOvE 
’ 

ὲ ὅτι οὐ προσίεται ὁ Πλάτων τὴν εἰς τρία τοῦ ᾿Αριστο- 8ὃ0 
ss > , > f ΄ > > 

τέλους διαίρεσιν; ᾿Αριστοτέλους τοίνυν ἢ εἰς τρία διαίρεσις διὰ τὰς yeE- 
/ 5 ~ Ἂ Ψ > “5 

γραμμένας αὐτῷ τοιαύτας πραγματείας: διὰ μὲν γὰρ τὸ ἡϑιχὸν γεγραμ- 
~ 4 Yu Ζ' 

35 μένα αὐτῷ εἰσι τὰ ᾿Ηϑιχὰ πρὸς Εὔδημον μαϑητὴν χαὶ ἄλλα πρὸς Νικχό- 

2 τὸ γένος ---ἑαυτοῦ eras. P 4 ἑαυτὸν Ρ 9. περιέχηται scripsi: περιέχεται CPe 

10 χεῖρα (pr. 1.) Ce περιέχει --- δαχτύλους om. P 11 ὁ γὰρ ἄνθρωπος περιέχει 

τὸν Σωχράτην om. Ce 12 ἄνθρωπον] ἵππον Ρ 14 ἐνταῦϑα --- ἄλληλα om. ὁ : 

15 zat iter. P 16 τὰ (ante ὀλίγα) om. Ce post alt. τῶν V litt. eras. C 

17 οἱ (ante ἐν τῷ οἴχῳ) om. P 18 gxastov scripsi: ἕχαστος Ce: ἕχαστα P 

19 ὁ ὀλίγους c: GAtyous C: ἐὰν ὀλίγους (sic) P χοσμεῖ P ὁ δὲ ec: et δὲ CP 

20 6 addidi 22 εἰ δῶμεν] εἴδομεν P 23 τῷ Brand.: τὸ CPe 23. 24 λήσομεν] — 
λύσωμεν οὖν P: λύσαιμεν ἂν Brand. 29 βιώσαντας Ρ 90 ἐμμείνοντας Ρ 
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a tov πατέρα, τὰ Meyaha Νιχομάχεια, χαὶ πρὸς Νιχύμαχον τὸν vidy, 
\ 

τὰ Μιχρὰ Νιχομάχεια. διὰ δὲ τὸ οἰχονομιχὸν γέγραπται αὐτῷ 6 Oixo- 35 
νομιχὸς τὸ σύνταγμα, [ ἐν ᾧ φησιν ἐχ τεσσάρων σχέσεων συγχεχροτῆσϑαι 420 
τὸν οἶχον, πατρὸς πρὸς τέχνα, ἀνδρὸς πρὸς γυναῖχα, δεσπότου πρὸς δούλους, 

5 εἰσιόντων πρὸς ἐξιόντα, ἵνα μήτε πλείονα τὰ εἰσιόντα τῶν ἐξιόντων (φει- 
» γ ᾿Ν ΄ \ \ ΄ ΄ \ 

δωλία γὰρ τοῦτο χαὶ ἀνελευϑερία) μήτε πλείονα τὰ ἐξιόντα τῶν εἰσιόντων or 

(ἀσωτία γὰρ τοῦτο), ἀλλ᾽ ἐπίσης. διὰ δὲ τὸ πολιτιχὸν γέγραπται αὐτῷ 6 

Πολιτιχός. γεγραμμέναι δὲ αὐτῷ εἰσι χαὶ Πολιτεῖαι, διαχόσιαι πεντήχοντα 
τὸν ἀριϑμόν, ἃς συνεγράψατο ἐχ τοῦ πολλὴν γῆν συμπεριελϑεῖν ᾿Αλεξάνδρῳ 

10 τῷ βασιλεῖ. 

᾿Αλλὰ χαὶ []λάτωνος 7 εἰς δύο διαίρεσις: διὰ μὲν γὰρ τὸ vopo- 
ϑετιχὸν γεγραμμένοι εἰσὶν αὐτῷ Νόμοι ἐν δεχαδύο διαλόγοις, διὰ δὲ τὸ 10 

διχαστιχὸν (ee εἰσὶν αὐτῷ τρεῖς νεχυΐαι, ἢ ἐν Lopyta (ἐχεῖ yap 

διαλέγεται περὶ τῶν διχαστῶν, Μίνωος χαὶ ‘PadaucvOvos χαὶ Αἰαχοῦ), χαὶ 

15 ἢ ἐν Φαίδωνι (ἐχεὶ γὰρ λέγει περὶ τῶν διχαστιχῶν τόπων, Κωχυτοῦ, Tap- πω 
τάρου, [lupe λεγόθοντος χαὶ ᾿ Ἀχέροντος), χαὶ ἢ ἐν τῷ δεχάτῳ τῆς [Πολι- 15 

΄ , P) ~ ~ 

tetas" ἐχεῖ γὰρ διαλέγεται περὶ τῶν διχαζομένων ψυχῶν: εἰσάγει yap exer 
ἥρωα τινα πολλὰ Taye ushycavta χαὶ δίχας διδόντα τῶν πραχϑέντων αὐτῷ. 

ἀλλὰ πόϑεν ὅτι οὐ προσίεται ὁ [[λάτων τὴν εἰς τρία τοῦ ᾿Αριστοτέλους 
, ~ ee >} > , ~ 

20 διαίρεσιν; τοῦτο οὖν δείχνυμεν ex διαφόρων: ἐν μὲν yap τῷ Lopyia λέγει 20 
σ Co , \ > 4 oa Nie 6. \ \ \ Ca. ? > \ 

ὅτι ἥπερ πόλει, χαὶ ἰδιώτῃ, αὐτῷ πρὸς ἑαυτὸν χαὶ πρὸς Etépous ἀντὶ ’ il ὶ i i 

τοῦ μία ἕξις ἡϑιχή, SRC πολιτιχή, * διὰ μὲν γὰρ τοῦ εἰπεῖν ΕΠ" 
art > Ne ~ ~ CLS ~ ε 

πόλει τὸ πολιτιχὸν ἐσήμανεν, διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν “αὐτῷ πρὸς ἕξαυτόν᾽ 
Ἁ 5 , , 

TO οἰχονομιχόν. βούλεται 
‘ 

> , ~ ~ ~ 2 > 4 = 
25 Οὖν οξιξζαι OTL cay Ἢ πόλις πᾶσα χαχῶς ἴοι, TOUT ἔστι τὸ πολ'τιχόν, χαὶ 9ὅ 

\ \ 

ἔστι τὸ ἡϑιχόν, χαὶ διὰ τοῦτο εἴρηχε τὸ 
ς Cr , \ > ον 7 \ ὯΝ 5 ~ c \ \ x Cree F, ? ἥπερ πόλει, xal ἰδιώτῃ. τὸ ὃξ ᾿αὐτῷ πρὸς ἑαυτὸν χαὶ πρὸς ἑτέρους 

δηλοῖ τοὺς ὀλίγους, ταὐτὸν δὲ λέγειν τὸ οἰχονομιχόν. ἐν δὲ τῷ ΕΠ 
> 

va πείϑων xat ὀλίγους χαὶ πολλοὺς πείϑει, χαὶ τοῦ ad- 36 

80 τοῦ ἔνα πείϑειν χαὶ πολλούς᾽. ἀλλ᾽ οὐκ ἀνάγχη, φησί τις, τὸν πείϑοντα 
4C > 9. 2 ΄ > σ᾽ 5) A) Ἵ 

ἕνα πείϑειν, ἐὰν ἢ ἰδιώτης ὃ εἷς. χαὶ λέγομεν ὅτι ἐὰν ἢ τοι- 
[4 

Οὗτος οἷοι οἱ πολλοί, τότε πείϑεται. χαὶ πάλιν ἐν ἄλλῳ Boas ® φησὶν ὃ 

Πλάτων ὅτι “ οὐδὲν διαφέρει ἢ ἐν μιᾷ πόλει διχαιοσύνη τῆς ἐν oF ψυχῇ. 

1.2 νιχομάχια (utrobique) P 2.3 ὁ Οἰχον.] cf. Arist. fre. p. 138 Rose ὃ συγχε- 

χροτεῖσϑαι Ρ 5 ἐξιόντας P 6 τῶν ἐξιόντων τὰ εἰσιόντα P ὃ Ome Ρ 

8 πολιτεῖαι om. Ρ διαχόσια P 9 περιελθεῖν σὺν P 18 ἐν Γοργίᾳ] ef. p. 523 

E sq. 14 xat (post Μίνωος) om. P 15 et 16 ἡ] οἱ P 15 ἐν Φαίδωνι] ef. 

p. 112 A sq. 16 ayatpovtos P 16. 17 ἐν τῷ δεχάτῳ τῆς Πολιτείας] ef. p. 615 C 

18 ἥρωα] ἦρα P διδοῦντα P 19 ante τοῦ add. διὰ Ce (cf. p. 32,32) 20 ἐν μὲν 
γὰρ τῷ Γοργίᾳ] potius Alcib. I p. 126 Ὁ 21 ὅτι οἴῃ. ὁ 21 οὐ 29 ἥπερ] ὅπερ Ρ 

21. 25. 27 αὐτῷ Plat.: αὐτοῦ libri 23 αὐτῷ --- εἰπεῖν (24) om. P 26 βιώση P 

28. 29 ἐν δὲ τῷ Ἀλχιβιάδῃ] cf. Alcib. I p. 114 ©. ἢ 31 pr. ἢ] δὲ P alt. ἢ seripsi: 

ἐστι CPe 92 οἷον Ce ἐν ἄλλῳ διαλόγῳ] cf. Reipubl. I, 10 p. 368 Ὁ. E 
διαλόγῳ scripsi: λόγῳ CPe 

Comment. Arist. XVIII. 1 Eliae in Porph. Isag. et Arist. Cat. 3 
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> . , ~ ΄ " ~ x 

εἰ μὴ ὃ διαφέρει τὰ μιχρὰ γράμματα τῶν weythwy’. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ 

τούτων. 
Φέρε δὲ ἡμεῖς εἴπωμεν ὑπὲρ ᾿Δριστοτέλους ὅτι χἄν συνεγράψατο 426 

“" 5 a ~ A 4 3 ? > σ \ 

FOxL ἢ πολιτιχά, οὐ διαιρεῖ εἰς ταῦτα τὸ πραχτιχόν, ἀλλ΄ οἶδεν ὅτι TO 
" δι ἐν ? ~ ~ 5 οἵ. ΑΝ ὦ 

γομοϑετιχὸν χαὶ διχαστιχὸν διήχει Gr αὐτῶν, ἐπεὶ τοῖς αὐτοῖς ἀτόποις περι- 
΄ ΄ “, 4 A > / A , Ξ πεσοῦνται χαὶ οἵ Ἰραμματισταί: ἐπειδὴ γὰρ διαλέγονται περὶ γραμμάτων, ὅ. 

συλλαβῶν χαὶ λέξεων, νὴ νομίσῃς ὅτι εἰς τρία τὸ ἐχφωνούμενον διαιροῦσιν, 

αὐτὸ τοῦτο τί ἐστι διαίρεσις μὴ ἐπιστάμενοι. Soe δὲ χαὶ τὴν εἰς τὸ 
΄ c ~ 

νομοϑετιχὸν χαὶ διχασ tr διαί εσιν 6 ᾿Δριστοτέλης, εἴπερ ἔστι χαὶ ἑαυτῷ 
΄ 4 : ~ ψ' 5 St 

vouovet civ χαὶ διχάζειν: νομοϑετεῖν υέν, ς ἡνίχα isle εν ἑαυτοῖς TH 
~ ν 

τῷ ὄντι χρυσᾶ ἔπη [lvdayopov, τὸ 10 

πάντων δὲ μάλιστ᾽ αἰσχύνεο σαυτόν" 
΄ Ἁ πιο x A 

τοῦ βίου" 0 γάρ Ola THY προς 

“Ss 

τοῦτο γὰρ νόμος ual χρηπὶς ἀσφαλὴς apts 
ἰδῶ - ΕΣ » uf Ὡς - 

ἄλλον αἰδῶ τῶν ἀνηχέστων φειδόμενος λήσας ἐχεῖνον ἴσως μειζόνως ταῦτα 1b 
᾿νΝ "» a. a 8 x \ c A ITN a7 Sal 

διαπράξεται, G OF διὰ τὴν πρὸς ἑαυτὸν αἰδῶ τούτων φειδόμενος οὐδέποτε 15 

πράξει χαχὸν ἀναπόστατον ἑαυτὸν ἑαυτοῦ περιφέρων μάρτυρα. χαὶ διχάζειν 

δὲ ἔστιν ἑαυτῷ, ὡς ἡνίκα πάλιν ἐπάδωμεν ἑαυτοῖς τὰ αὐτὰ χρυσᾶ ἔπη" | 
2) 9 > ~ ee wae i 

μηδ᾽ ὕπνον μαλαχοῖσιν ἐπ᾿ ὄμμασι προσδέξασϑαι, i 
\ ~ id ~ Vv \ g = 5 ~ 

πρὶν τῶν ἡμερινῶν ἔργων τρὶς ἕχαστον ἐπελϑεῖν- 9 Ν' 
= Snowe ἈΠΕ ΣῈ hey δέον οὐκ ΣΕΛ 90 πὴ παρεβὴν; TL ὃ Epeca; TL μοι ὅξον οὐχ ἐτελεσύη; 

αἰσχρὰ μὲν ἐχπρήξας ἐπιπλήσσεο, ἐσθλὰ δὲ τέρπου. } 
55 A \ v Vv \ . Ie > A \ δ ᾿ 

ἀλλὰ χαὶ οἴχῳ ἔστι νομοϑετεῖν χαὶ Cradle νομοϑέτης γὰρ χαὶ δικαστὴς ] 
6 χύριος τῆς οἰχίας τοὺς μὲν ere τοῖς αὑτοῦ λόγοις ἐχτρέφων, τοὺς 25 Ὁ 

μὴ πειϑομένους ἐχβάλλων. ἀλλὰ χαὶ πόλει ἔστι vine χαὶ διχάζειν" ] 

25 ποῦ γὰρ οἰχειότερον ταῦτα πραχϑείη 7 ἐν πόλει: | 

3 εἴπομεν Ce 4 ἢ πολιτιχά om. P; an χαὶ οἰχονομιχὰ χαὶ πολιτιχά ὃ supra 
τὸ (ante πραχτ.) scr. ta P τὸ (ante νομοῦετ.) om. Ce 5 ἐπεὶ] ἐπὶ P 

6 ypappatiastat Ce 8 τὸ (ante νομοϑετ.) om. P 10 ἐπάδομεν Ce (ef. v. 17) ; 

11 <® om. P 12 μάλιστ᾽ Hierocl. (I, 447 Mullach.): μάλιστα CPe 14 ave 

χέστων P φοιδόμενος P 15 αὐτὸν Ce 17 ἑαυτῷ scripsi: ἑαυτῶν P: 

om Cc (cf. v. 9) τὰ αὐτὰ χρυσᾶ ἔπη] cf. Hierocl. c. XIX (I, 460 Mullach) 3 

18 μηδ᾽] μηδὲ CPe ὄμασι Ρ 19 τρὶς ἕκαστον ἐπελθεῖν] λογίσασϑαι ἕχαστον 

Hierocl. τρὶς] τρεῖς P 20 δὲ ἔρεξα Ρ pot] μὴ P 21 αἰσχρὰ] 

δειλὰ Hierocl. ἐχπρήξας P Hierocl.: ἔπρηξας Ce ἐσθλὰ] χρηστὰ Hierocl. 
Amm. ἕρπου] tépzev Hierocl. 23 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ CPe 25 ἐν 

πόλει] expl. P 
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Πρᾶξις ιγ΄. 

+, aN σ᾽ ΄ σ Vv \ ’ ASN ~ 

Exetén ὅλην ὡς ὅλην ἔγνωμεν thy φιλοσοφίαν διὰ τῶν (η3 ξ ὁρισμῶν 
\ ε κι εἴ τῆς =) ik) ed ~ > ΄, fe \ ~~ ΄, “ 

χαι ὡς υξερη EY OUGAY AUTYY Ola τῶν OLALDEGEWY, φερξ χαὶ τοῦ παάροηντος .) 

σι 

‘ 

Id , 5 > 

βιβλίου φροντίδα ποιησώμεϑα τὰ εἰωϑότα ὀχτὼ τὸν ἀριϑμὸν ὄντα, τὸν 

σχοπόν, τὸ χρήσιμον, τὴν τάξιν, τὴν ἐπιγραφήν, τὸ γνήσιον, τὴν εἰς τὰ 
΄ χεφάλαια τοῦ βιβλίου διαίρεσιν, τὸν τρόπον τὸν διδασχαλιχόν, χαὶ ὑπὸ 

a ΄ ἘΦ . > a a | ποῖον μέρος ἢ μόριον τῆς φιλοσοφίας ἀνάγεται τὸ βιβλίον, ὃ χαὶ χεφάλαια 

| τ ὡς ἐχ μεταφορᾶς τῆς ἐν τοῖς ζῴοις χεφαλῆς" ὥσπερ γὰρ ἐχείνη 10 

10 ἐν βραχεῖ τὴν δύναμιν πᾶσαν τοῦ ζῴου περιέχει, οἰχητήριον οὖσα τῶν 

πέντε αἰσϑήσεων, οὕτως χαὶ ταῦτα ἐν Hee τὸ βούλημα παριστῶσι τῶν 

εἴτι μένων" διὸ χαὶ παρὰ τοῖς ΠΡΟΣ τὸ ‘ws ἐν χεφαλαίῳ᾽ εἴρηται ἀντὶ 
τοῦ “ἐν Boxy εἴ πολλὰ Benue tv. 

\ Σχοπὸν τοίνυν ἔχει ὃ [Πορφύριος ἐνταῦϑα πάσας τὰς χατὰ φιλοσοφίαν 15 
> | 15 φωνὰς ὑπὸ πέντε ἀρχὰς χαὶ χοινότητας ἀναγαγεῖν, χαὶ δεῖξαι ὅτι πᾶσα 

φιλόσοφος φωνὴ ἣ γένος ἐστὶν 7 διαφορὰ ἣ εἶδος ἢ ἴδιον ἢ συμβεβηχός, 
χαὶ ἔχτη παρὰ ταύτας οὐδὲ ἐπινοηϑῆναι δύναται. τοῦτο δὲ χαὶ ἐχ δια!ρέ- 
σεως δείχνυσιν, ἣν αἰνίττεται ἐν τῷ περὶ γένους λόγῳ. ἔχε: ὃὲ οὕτως ἣ 20 

φωνὴ ἣ σημαντιχή ἐστιν ἣ Sane. ἀλλ᾽ at μὲν ἄσημοι χαιρέτωσαν᾽" 
~ 5 > Cum ~ 

| 20 γραμματικοῖς αὗται μελήσουσιν, παρ᾽ ots οὐδὲν διαφέρει τὸ “Ὅμηρος τοῦ 
σχινδαψός [σχινδαψοῦ] τὰ το τοις δέ, οἷς σημαινομένων χαὶ μόνον ἐστὶ 

We 3 Bl \ , mire 5) ee Ἂς ΤῚΣ φροντίς, πολλὴν Heed εἰσάγει τὸ σημαίνειν ἣ μὴ σημαίνειν: εἰ γὰρ μὴ 9 

σημαίνει, οὐδὲ διαλέγονται περὶ αὐτῶν" εἰ γὰρ Fy τὰ πράγματα διδάξαι 

χωρὶς φωνῶν, οὐχ ἄν ποτε φωναῖς ἐχρήσαντο. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῦτο ἀδύνα- 

25 τὸν πε: γὰρ φωνῶν οὐ διδάσχεται EN: ἐξ ἀνάγχης διαλέγονται χαὶ ; 

] περὶ φωνῶν. τῶν ὃὲ σημαντιχῶν at μὲν χαϑόλου, αἱ δὲ μεριχαί. ἀλλὰ 

| ὃ an (ζητοῦντες) τὰ εἰωϑότα ἢ J cre cs τοῖς ὦ 11 ἐν βραχεῖ iteratum eras. C 

} «12 ταρὰ cots ῥήτ.] e.g. Dem. XXIV,5 p. 701 18 ἐν τῷ περὶ γένους A.] p. 2,17 

} 21 σχινδαψοῦ delevi (ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἄσημος φωνὴ χαιρέτω φιλοσόφοις περὶ τὰ πράγματα χατα- 

| γινομένοις διδόσϑω δὲ γραμματικοῖς, παρ᾽ οἷς οὐδὲν διοίσει τὸ σκινδαινός τοῦ Ὅμηρος ὅσον κατὰ 

τὴν χατάληξιν, ἀμφότερα γὰρ καὶ ἀρρενιχά εἰσι χαὶ ὁμοιοχατάληχτα Mon. 399) χαὶ 
eicias 23 σημαίνει] an σημαντιχαί ὃ 

sf. 9 oy Ῥ Ἷ 
7 
\ 
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χαὶ al μεριχαὶ μετὰ τῶν ἀσήμων ποιηταὶ 
΄ γ ~ A μι s 

λήσουσι χαὶ ῥήτορσι, τοῖς μὲν διὰ τοῖς 
" \ Re. 

γόντα χαι τὸν ClLWXOVTS. 

3 3. : 
che ισοδιῴδεις. ἐχεῖνα 

ζουσι χαὶ ἀπόντα = 428 
Tay O02 χαϑόλου at 

΄ 

ὄντα σώ 

ὑπάρχει 

go 

ται οὐσιώδη, ὅσα χαὶ | παρ 

αρὸν γὰρ 
i. 26 » > ΄ \ ΄ , αὐτὸν χαὶ ἀπὸν ovetosr), ὁμοίως χαὶ ἢ ϑερμότης πυρὶ χαὶ ἢ ψυχρότης 

υζ et ὅσα τοὐναντίον μήτε παρόντα σώ 

πεισοδιωδῶς ὑπάρχει" 

υὲν οὖν οὐσιώδη ἣ 

οὐσιωδῶς σώζει τῷ (καὶ 
- 

τῷ 

5, ἢ λογιχὸν ἀνθρώπῳ 

’ 

ὃὲ λέγεται 
τῷ ἀνθρώπῳ 

ὌΠ 
\ , 

μὲν TOO 
ποιεῖ τὸ ζῷον), εἰ δὲ 

, A \ 

. Σωχράτην φημὶ χαὶ 

ιρούμενον εἶδος, 7% πρῶτον 
χαὶ λέγεται γένος 

Ἁ \ A 

τὸ γὰρ hevxov 
ΚΕ A} 5 4 Vv 5» 4 

10 οὔτε 45 παρὸν ow DGEL AVTOV Οὔτε ATOV 

εἰ ὑπάρξεως, ποιεῖ l π 
“᾿ ΄ \ ἃ 

δηλοῦσιν 7 τρόπον ὑπάρξεως" χαὶ πο 
\ , ~ \ Te 

ιαφορὰν οἷον τὸ λογιχόν (τοῦτο γὰρ τοιόνδε 

εἰς τὰ 1 ἰς ἄτομα διαιρεῖται ξιν δηλοῖ, 7 εὐϑέως 

λέγεται: τὸ 
δ.» 

ELOWY εἰς τὰ ἄτομα, 

χαὶ διοι th. 
> 
ι 

»-- 'άτωνα χαὶ ᾿Αλχιβιάδην, 
at a. T ς τὰ εἴδη διαιρεῖται, 

χαὶ διαιρούμενον. τὰ μιᾷ μόνῃ φύσει ὑπάρχουσι 
"“» ε ~ 5 \ \ eee 

yovtat ἴδια, ὡς τὸ τιχὸν τῷ ἀνϑρώπῳ, τὸ χρεμετιστιχὸν τῷ ἵππῳ, 
δ 

ὑλαχτιχὸν τῷ χυνί, 5 nae χαὶ λέγονται Se ὡς TO λευχὸν 
οὐ μόνον ἀνθρώπῳ ὑπάρχει ἀλλὰ “aot ἵππῳ χαὶ Bot χαὶ ad ύγοις. ἢ χαὶ 

i 

ἄλλως: πᾶσα φωνὴ 7 σημαντιχὴ ἢ ἄσημος" χαὶ εἰ μὲν σημαντιχή, ἣ xad- 
Ge χαϑόλου τὰ μὲν οὐσιώδη, τὰ δὲ ἐπεισοδιώδη. 

~ 

τῇ 
- 
Ξ 
. ΠΔῚ 

γα “ la 

OhOD ἢ μεριχὴ- 
\ \ > > γὼ “Ἃ \ > , - Y> \ n > ~ 7 

τὰ υὲν οὖν οὐσιώδη 7 χατὰ διαφερόντων τῷ Elder χαὶ 7 ἐν τῷ τί ἐστι 
~ QA τῷ Κ᾽ 

ποιεῖ τὸ τοῖόν τ' δια- 
- , I > ~ 

wie ἐμέ τον ται χαὶ ἤξνος, Ἢ ξεν τῷ τ 

> 

€ φοράν, ἣ χατὰ διαφερόντων τῷ ἀριϑμῷ 
‘ ‘ 4 Mia 

τὸ εἶδος. τὰ δὲ ἐπεισοδιώδη 

γελαστιχόν (πᾶν 

ἀντιστ 0 

ποίει τῷ σι 

Ἁ 

τὸ γὰρ γελαστιχὸν 

nie 
‘ 

γὰρ ϊ 

i 
, 

οὐχ ξῷῴξι χαὶ ποιεῖ 

h 

ἐχεῖνο χαὶ are sao: οὐδὲ 
λευχόν. | 

A 

Ost tO 
/ 

ς᾽ ἄντιστ 
Vv » 

εἴ τι ἄνϑρωπος, 
> » ¢ ΄ 5 

ἀνϑρωπός ἐστι χαὶ οὐ 

Πρᾶξις ιδ΄. 

Μετὰ τὸ πρῶτον χεφάλαιον εἴπωμεν χαὶ 
Ν x 

παρὸν βιβλίον εἰς τὴν GLULOV. χρησιμεῦει τοινὺν TO 

oan 5 \ >. 

εἰς πᾶσαν φιλοσοφίαν, εἰς τὰς διαλεχτιχὰς με 
\ ~ Vy 

χαὶ τῶν ἄλλων Kary τ 

δυνώνυμα συγγράμματ τά τούτῳ χατέϊλιπον. 

ν 
ἢ ἀντιστρέφει χαὶ 
ἄνθρωπος χαὶ πᾶς ἄνθρωπος γελαστι- 
τὸ συμβεβηκός, οἷον τὸ λευχόν" οὐδὲ 

\ \ » 

πρὸς τὸν ἀνϑρωπον" 

ἐστι χαὶ ποιεῖ τὴν 

τί ἐστι χατηγορεῖται χαὶ 
- \ ἈΝ c 

ποιεῖ τὸ ἴδιον, ὡς 

Ε 
τῷ 

25 

3d οὐδὲ γὰρ εἴ τι λευχόν, 
ὁ yap Αἰϑίοψ τοῦτο λευχόν᾽ 

429. 

δι ΄, \ \ KG τὸ δεύ τερον: φημὶ τὸ Yo7- 20 

ἡμῶν αὐτῶν οὐσίαν, 

ϑόδους, εἰς τὰς ᾿Αριστοτέλους 

οὗτοι γὰρ χατὰ ζῆλον τοῦ οἰχείου διδασχάλου 

χρησιμεύει οὖν ἡμῖν εἰς τὴν 490. 
ἡμῶν αὐτῶν οὐσίαν, ἐπειδὴ χοινωνιχὸν ζῷον 6 ἄνθρωπος: ἀμέλει χαὶ ἐν 
ταῖς ἠρεμίαις ἀσχάλλομεν ὡς παρὰ φύσιν 

4 ἐπεισοδιώδεις recte C: ἐπουσιώδεις coni. Cramer. 

23. 25 ποεῖ C 92. εἴπωμεν scripsi: 
τὰς ἄλλας Ce (εἴ. p. 38,16) 

v 

εἴπομεν 
ῷ 

38 δασχάλου CO 

Caycech ἢ \ Oe. i, 
> los χαι μη ξχον τες τῷ 

22 zat ἢ] ἢ χαὶ Ὁ 

Ce 39 τῶν ἄλλων scripsi: 

90 συγγράμμα C 
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χοινωνήσομεν. χοινωνοῦμεν δὲ ἀλλήλοις διὰ φωνῶν, ὅϑεν χαὶ φωνὴ εἴρη- 
ΟῚ uv \ “Ὁ > \ , ΄ 

ται ὡς εἰς φῶς ἄγουσα τὰ τοῦ νοῦ γεννήματα, διὸ χαὶ φὼς μόνος ὁ ἄν- ὅ 
‘ 

\ 

ἰ τος λέγεται ὡς πολὺ τὸ φωτιστιχὸν ἔχων ual ἐξαγγελτιχόν: οὗτος 

γὰρ καὶ τὰ γνωστιχὰ ἑαυτοῦ πάϑη Zen ιγγέλλει διὰ τῆς φωνῆς τῆς ἐναρὕρου 

5 χαὶ τὰ ζωτιχὰ διὰ τῆς ἀνάρϑρου, οἷον βηχὸς συρίγματος στεναγμοῦ, τὰ δὲ 

ἄλογα διὰ τῶν ἀνάρϑρων μόνον τὰ ζωτιχὰ ἡμῖν ἐμφαίνει. εἰ οὖν περὶ 10 
~ μυ 4 ~ iC ~ 5 Ὁ ~ ~ 

φωνῶν διαλέγεται, πῶς οὐ χρησιμεύει ἡμῖν cis τὴν ἡμῶν αὐτῶν οὐσίαν; 

εἴ 
Ξ ἘΣ cue 

ye πᾶσαν φιλόσο φωνὴν ἐνταῦϑα : ἀλλὰ χαὶ εἰς πᾶσαν φιλοσοφίαν, 

διδασχόμεϑα. ἀλλὰ nak εἰς τὰς διαλεχτιχὰς μεϑόδους" τέσσαρες γὰρ αὖται, 
ΘἜ 

oO 

10 διαιρετική, Optotxy, ἀποδειχτιχή, ἀναλυτιχή; ἘΠ δ χαὶ τέσσαρα τὰ 
Ὰ ΄ 5 - » 5 . on > 7) 

διαλεχτικὰ “eae meds ‘et ἔστι, τί ἐστιν, ὁποῖόν τί ἐστι χαὶ διὰ τί ἐστι. 1 

χαὶ τὸ μὲν εἰ ἔστιν ἀναλογεῖ τῇ διαιρετικῇ (εἰ γὰρ ἔστι πάντως ὑπὸ τὴν 

διαίρεσιν πίπτει), τὸ ὃὲ τί ἐστι τῇ ὁριστικῇ ὁ ὁ Ὁ μος γὰρ at ἀποδεῖ- 
5 \ c ~ 

φιβάλλετα TO SU ECOTL AAT ορισμου 
τῷ -΄ > - 

ἕξεις τοῦ ἁποῖόν τί ἐστι σπανίως γὰρ a 
34 

> , 3 ΨΥ \ >. > > ~ . > ~ c / 

15 ἀπόδειξις οὐχ € TL) TO OF OLA TL EOTL τῇ ἀναλυτιχῃ  ξεχατερα 20 

γὰρ αὐτῶν αἰτίας εὕρεσίς ἐστι. χαὶ τοσαύτη ἐστὶν 7 ΞΕ ΣῈ OVO 
~ \ 

hotixys, ὡς ἰσχύειν πάσαις ἀντιτάσσεσϑαι" τῇ μὲν δριστικῇ, ὅτι ἐχείνης τὰ 

πολλὰ ὃν ποιούσης αὕτη τὸ ἕν πολλὰ ποιεῖ, τῇ δὲ διαιρετιχῇ, ὅτι τῆς 

διαιρετιχῇς τὸ ἕν πολλὰ ποιούσης ual αὕτη τὸ αὐτὸ ποιεῖ. ἀλλὰ χαὶ τῇ 2 
~ ~ Ν Ss Ἂ ~ 5 ’΄ 5 , 

20 ἀποδειχτικῇ τῆς γὰρ ἀποδειχτιχῆς ἀπὸ αἰτίων χαὶ πρώτων ἀρχομένης 

αὕτη ἀπὸ τῶν αἰτιατῶν χαὶ δευτέρων ἄρχεται: οὐδὲν γάρ ἐστιν ἀνάλυσις, 
> \ SIN tf > ΄ o \ Se A ΕΝ es 

εἰ uh ἀπόδειξις ἀντεστραμμένη, ὅϑεν χαὶ ἀνάλυσις ὡς ἀνάπαλιν λύσις 
“ ~ / οὖσα TOD προχειμένου. 

"16 i ee NY Ὁ ~ ΩΝ a Set ~ > aN τ ς 

toy δὲ τῆς μὲν διαιρετιχῆς τὸ ἕν πολλὰ ποιεῖν, οἷον τὸ ζῷον 

ἃ ὁριστιχῆς oO? 25 διελεῖν εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον, ὑγητὸν: χαὶ ἀϑάνατον. τῆς 
ε , \ \ ᾳ = a = ai?) 5 Any ΟΝ ας aN mp aN 

τοὐναντίον τὰ πολλὰ Sv ποιεῖν, τοῦτ᾽ ἔστι λαβεῖν τὸ ζῷον, τὸ λογιχόν, τὸ 
5: = 
Eat ϑνητὸν ual δρίσασϑαι τὸν ἄνϑρωπον. ἴδιον Gb τῆς ἀποδειχτιχῆς τὸ ὃς 

» > , «3. oy: + Ὁ ~- 5 Ὑ 

ἄλλο ἄλλῳ ὑπάρχον δι᾽ ἄλλου μέσου" οἷον ϑέλοντες δεῖξαι ὅτι τὸ ἔμψυχον 
c ΄ - > , Ω.,.2 ΄ \ \ 5 eS. { ox 

ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ παραλαυβάνομεν μέσον τὸ ζῷον χα! συλλογιζόμεϑα | 35 
“ ae 2, X ae de x R c Piet κα ae , ἘΝ SO ἐπ ΟΣ baie ἊΣ ϑρ , 0 431 

80 οὕτως ἐὰν τὸ ἔμψυχον ὑπάρχῃ τῷ CwWW, τὸ GE ςῷὧον τῷ ἀνυροωπῷ, 
~ > ΄ ΄ ~ >) ™ ws, c 

πᾶσα ἀνάγχη χαὶ τὸ ἔμψυχον oor oye ye ἀνθρώπῳ. ἣ χαὶ ἄλλως" ὃ 

ἄνθρωπος ζῷον, τὸ ζῷον οὐσία, ὃ ἄνθρωπος ἄρα οὐσία. ἴδιον ὃὲ τῆς 

ae τὸ λαβεῖν σύνϑετόν τι πρᾶγμα χαὶ ἀναλῦσαι εἰς τὰ ἁπλᾶ, ἐξ 

ὧν συντέϑη,; ene ἀναλύεται ὃ λόγος εἰς λέξεις, at λέξεις εἰς συλλαβὰς ὅ 

85 χαὶ αἱ συλλαβαὶ εἰς στοιχεῖα. πρώτη τοίνυν ἐστὶν ἣ διαιρετική, δευτέρα ἢ 
΄ \ 

δριστιχή, τρίτη ἢ ἀποδειχτικὴ χαὶ τετάρτη ἢ Deen δεῖται γὰρ ἣ 
ε Ἁ ~ ᾿Ν aes > \ SN τα εὐ i gL a ΄ ε ΄ ᾿ 

δριστικὴ τῆς διαιρετιχῆς" εἰ μὴ γὰρ προηγήσηται Ἢ ora 
> 

ι 
“ ΄ ΄ AA \ O~ c ¢ , 

οὐ γίνεται. πάλιν δὲ εἰ un προχατασχευασϑῃ ὃ ὄρισμος, ὁ 

6 μόνον] μόνων ¢ 10. 11 τέσσαρα .. προβλ.] cf. p. 3,5 13 post ὁριστιχῇ defectum 

indicavi; conicias οἱ γὰρ ὁρισμοὶ τὸ τί got: παριστᾶσιν, τὸ δὲ ὁποῖόν τί ἐστι τῇ ἀποδειχτιχῇ 

24 ἴδιον τῆς διαιρετιχῆς in mrg. adnot. C post ποιεῖν add. τοῦτ᾽ ἔστιν del. ὁ 

δριστιχῆς in mrg. aduot.C 27 ἴδιον τῆς ἀποδειχτιχῆς in mrg. adnot.C 30 ὑπάρχῃ Scripsi: 

ὑπάρχει Co 32. 33 ἴδιον τῆς ἀναλυτιχῆς in mrg. adnot. C 35 εἰς στοιχεῖα] etototyeta OC 

25 ἴδιον τῆς 
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» = a Ὁ 7 m4 

απόδε tgt¢. “ OF ( 

π 5 ~ ΄ "» ‘ ἘΠ᾿ τ ἊΝ ῶ ~ ΄ 5 v σ᾽ 

chat αὐτῷ 7 ξ ve ἀναλυτιχὴ σχοπὸν ἔχει, ὡς εἴρηται, ἔν 
΄ - - » " »" 5 ‘ ΄ ~ “» > 

τι σύνϑετον πρᾶγμα λαβεῖν χαὶ τοῦτο ἀναλῦσαι εἰς τὰ ἅπλᾶ, ἐξ ὧν συνε- 
τέϑ: > + 3 ́ = 6) = aa ler τ ee a ks y aa Pix 5 4 . ry, 

τέϑη. οἷον λαμβάνει ὡς ὅλον tt σύνϑετον πρᾶγμα τὸν Σωχράτην χαὶ Ot 
Τρα ρα oper αὐτὸν εἰς χεῖρας χαὶ πόδας χαὶ τὰ λοιπὰ μέρη τοῦ σώματος Yw- 1ὅ a 

5 ροῦσα usypts αὐτῶν τῶν στοιχείων. 
"δ o 5 ΄ - , > ἊΣ 

Τούτων οὕτως ἐχόντων συμβάλλεται ἡυῖν εἰς τὴν διαιρετιχήν, ἐπειδὴ 
’ wv s ~ Ἁ 

τρία τινὰ συγχροτεῖ τὴν διαίρεσιν, τὸ διαιρούμενον, τὸ διαιροῦν, τὰ διαιρε- 
if sy es a AS δ. A a5 Ξ aN . ~ = an 20¢ 20 

ὕξντα οἷον τὸ διαιρούμενον τὰ GUAG, τὸ οιἰαιίρηὴῦν ὁ TPLWY, τὰ OLALPE εντα 

e , [τῷ >} ~ ων , ~ ar id 

αἱ σανίδες. οὕτως χἀνταῦϑα διαιρούμενον υὲν τὸ γένος, διαιροῦν de ἢ δια- 
Ἁ 

ὺ 
10 φο opt τὰ διαιρεϑέντα εἴδη γένη ὃὲ χαὶ διαφορὰς ual εἴδη ἐνταῦϑα διδα- 

~ x” > ΄ ΄ ΄ 

σχόμεϑα, πῶς οὐχ ἂν εἴη χρήσιμον; χαὶ εἰς τὴν ὀριστιχὴν δὲ συμβάλλεται 
4 x \ ν 2 - Ὁ \ > 

, 

~ x. 7 , b) Ν 

ἵν τὸ παρὸν βιβλίον, εἴ 1: ἐχ τῶν διαιρέσεων οἱ ὁρισμοί, ἀλλὰ χαὶ εἰς 
x A » 5 ΄ Vv ~ Ἂ - 3 e > \ 

THY ἀποδειχτιχήν, εἴ γε τῶν ἀποδείξεων ἀρχαὶ οἱ ὁρισμοί. ἀλλὰ χαὶ εἰς 2% 
Ἁ , 

τὴν ἀναλυτιχήν, et ye ἢ ἀναλυτιχὴ ἀπόδειξίς ἐστι ἀντεστραυμένη. οὕτως 

15 μὲν εἰς τὰς τέσσαρας διαλεχτιχὰς υεϑόδους- ἀλλὰ χαὶ εἰς τὰς eee 

χαὶ τῶν ἄλλων Κατηγορίας: αὗται γάρ, οὗτινος ἂν wor γένη, yevexwtarta | 
εἰσι γένη δὲ γενιχώτατα Ἰνῶναι οὐ δυνατὸν αὐτὸ τοῦτο τ ἐστι 7 

ἀγνοοῦντας: γένη δὲ ἐνταῦϑα διδασχόμεϑα, πῶς οὐχ ἂν εἴη χρήσιμον; ἀλλ 

ἐπειδὴ τὰ γένη εἰς εἴδη διαιρεῖται διὰ μέσου τῶν διαφορῶν, ἢ 63 

20 χαὶ εἴδη ἐνταῦϑα διδασχόμεϑα, πῶς τ ἂν εἴη χρήσιμον τὸ παρὸν βιβλίον: 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ αἱ τ. γένη γενιχώτατα οὖσαι οὐχ ὁρίζονται, ἀγαπητὸν 

“av διὰ τῶν ἰδίων αὐτὰς ὑπογράψαι: ἴδιον δὲ ἐνταῦϑα | διδασχόμεϑα, 432 
2 πῶς οὐ χρήσιμον; ἀλλ᾽ οὐσῶν ee ν μία μόνη οὐσία, τὶ [0] on =. on Ox Me R 

a μου διου ραν, δ, 
5 

at ὃὲ λοιπαὶ συμβεβηχότα, πῶς οὐ τὸ πολὺ μέρος εἰς ε συμβεβηχὸς συν- 4a 

25 τελεῖ; διαλέγεται yap xat περὶ συμβεβηχότος. ταῦτα ἔχει ἢ παροῦσα ; 

ϑεωρία. ᾿ 

φι Πρᾶξις te’. 

\ A} 5 ~ ΄ ~ a Vs » Υ 

Μετὰ τὸ εἰπεῖν ἡμᾶς τὸν σχοπὸν χαὶ τὸ χρήσιμον, ἔλθωμεν χαὶ ἐπὶ 
τὰ λοιπὰ τῶν χεφαλαίων χαὶ εἴπωμεν τὸ τρίτον χεφάλαιον, TOOT ἔστι τὴν 

“ ay \ ~ 7 
τάξιν. Get TO παρὸν βιβλίον πρὸ τῶν Κατηγοριῶν ἀναλέγεσϑαι, εἴ ye ἐν- 

80 ταῦϑα τ 
~ al 

Ξ ἊΝ ete ἈΝ =f Pine eh ae apes Χ ΕΣ ἢ ΄ φωνὰς διδασχόμεϑα, ἐχεῖ GE τὰ πράγματα, προηγεῖται δὲ ἀεὶ 7 10 
2 

lin .«ὕὔὐὔδὺ a κῶνον ω σι ς 
‘ 

Ἰνῶσις τῶν φωνῶν τῆς Ἰνώσεως τῶν πραγμάτων. αὕτη μὲν ἣ τάξις. ἐφ al 
τ Ἷ 

οἷς λεγέσϑω ἣ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς. ἐπιγέγραπται το ΕἰσαΊ ἢ" ς {E f τ τῆς ξπιγράφυς. ἐεπιγεγράπται οινὺν tog γω [Ἢ 4 
5 a. id ~ ~ ~ ~ ~ 

ἐπειδὴ ἢ γνῶσις τῶν φωνῶν Sh AY ἔστι τῆς Ἰνώσεως τῶν πρα Ngee 
Rye NO τ Shine “ 4 ao Bins =) ΚΞ Ὶ χρὴ ὃὲ ζητῆσαι τίνος χάριν φιλοσοφίας Ἰράφων εἰσαγωγὴν ἀπροσδιορίστως 1ὅ { 
τὶ , ‘ int 5 7 5 ! 35 ἐπέγραψε, μὴ δηλώσας τίνος ἐστὶν εἰσαγωγή. xal λέγομεν τούτου δύο αἱ- ἢ 

΄ ΄ ΄ o ΄ - ~ ΄ } 
τίας" μίαν μέν, ὅτι πρέπει τοῖς ἐξέχουσι τῶν pei σ 0} τὸ ἀπροσδιόρι- 

στον οὕτω γοῦν “ὃ ποιητής ἀχούσαντες ᾿Ουήρου ἔννοιαν ων. ὡς 
ς wv ~ ἊΝ a ΄ 

προύχοντος τῶν ἄλλων χαὶ “ὃ ῥήτωρ᾽ ἀχούσαντες Δημοσϑένους ἔννοιαν 

1 εἴρηται] p. 37,33 6 conicias (τὸ παρὸν βιβλίον» συμβάλλεται (cf. v. 12. 20) 
10 an διαρ. τὰ coll. ? 13 ἀρχὴ ς 14 ἀντεστραμμένη] τετραμμένη c (cf. p. 37,22) 

22 χἄν] zai c 30 πράγματα scripsi: γράμματα Ce 34 φιλοσοφίαν ¢ 
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, , ’ σ τι - 

λαυβάνομεν. δευτέραν δέ, ὅτι εἰσαγωγὴ οὖσα φιλοσοφίας ἢ παρουσα 20 
~ , ᾿ v , ΕΣ ΄ ΄ 

πραγματεία, τῆς τεχνούσης τὰς ἄλλας τέχνας χαὶ ἐπιστημας, πάσης τέχνης 
΄ - 2 > ’ a4 ¢ 

χαὶ ἐπιστήμης χοινῶς ἐστιν εἰσαγωγή. αὕτη μὲν ἣ αἰτία 
oie} to ἐφ᾽ οἷς 

\ 5 ~ > ΄ \ 5 ~ Α 8 

ρῶν pt λίον, εχ τῶν ἐνθυυη UATWV XAL EX τὴς TOOS αλλᾶς πραγυατείας 
ῃ ay ἢ 

i 

Ἁ 4: ΄ , 5 NYA A Py IN 

εἴπωμεν τὸ γνήσιον. γνήσιον τοίνυν πολυειδῶς ἔστι Πορφυρίου τὸ 

5 TA ( 

,ὔ ς ~ > ~ ~ 

ὁμοιότητος" οὐ Ἰὰρ μόνον ἢ παροῦσα πραγματεία αὐτῷ γέγραπται πρὸς % 
I 35 τι \ » > \ ᾿ ΄ \ 

Xpvsadprov, ἀλλὰ χαὶ ἄλλαι, οἷον τὸ Περὶ διαστάσεως [[λάτωνος χαὶ 

᾿ Ἀριστοτέλους: παιδεύοντος γὰρ τοῦ Πορφυρίου ἐν Ρώμῃ τὸν Χρυσαόριον 
ὃ Ί leis ul 

~ , ~ > ~ 

τὰ μαϑηματιχὰ τὰ πρῶτα φέροντα τῆς ἐχεῖσε γερουσίας (ἀπόγονος γὰρ ἦν 
΄ a WV. 

10 Συμμάχου ἐχείνου, εἰς ὃν εἴρηται 80 
i“ \’ , 5 4 la € 

Σ Σ τ πολυσύμμαχε, σύμμαχε ᾿ Ῥώμης), 
. ἣν ~ » 

ορφυρίου ἐν Σιχελία διὰ τοὺς ἐν τῇ Αἴτνῃ 
, 5 Q ’ > ~ ~ 

τὴν φιλόσοφον φιλοϑεσαυονα εἰναι τῶν τὴς τοῦ τυρὸς χρατῆρας, διότι Ge 
φύσεως ἔργων, σχολάσας Ὃ Χρυσαύριος ἀπὸ τῶν | μαϑηυμάτων. ἐνέτυχε 490 

15 ταῖς ᾿Αριστοτέλους Κατηγορίαις χαὶ μὴ δυνηϑεὶς νοῆσαι αὐτὰς ἐπιστέλλει 

τῷ [Ιορφυρίῳ ἣ τὴν ταχίστην ἐπανελϑεῖν χαὶ 2a) σαι σας αὐτῷ τὰς αὖ- 

τὰς Κατηγορίας ἢ Ἰράψαι αὐτῷ ὑπόμνημα" χαὶ αἱρεῖται ὃ Πορφύριος τὸ 

δεύτερον χαὶ Ἰράφει αὐτῷ τὴν παροῦσαν πραγματείαν, οἷον ὑπόμνημα ὅ 
ay 1 οὖσαν Κατηγοριῶν. 

2 9." > v " > ~ . -᾿ν ΄ 

20 Eo” οἷς εἴπωμεν τὴν εἰς τὰ χεφαάλαια τοῦ βιβλίου διαίρεσιν. 
~ , \ ι 5 > - 

διαιρεῖται τοίνυν τὸ παρὸν βιβλίον εἰς τρί. χαὶ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ 
΄ \ 4h ~ ΄ ΄ ὯΝ - ᾿ ΄ 

τυήματι τὴν οὐσίαν τῶν πέντε φωνῶν ὑπογράφει, ἐν ὃὲ τῷ δευτέρῳ 
\ > \ > ~~ 4 \ , \ > ~ 4 

χοινῶς TAS οἰαφορας αὐτῶν λέγει χαὶ τὰς χοινωνιᾶς, UAL Sv τῷ τριτῷ 10 

, ~ ΄ σ΄ , ~ NN ~ ΄ \ Ὁ 

ἰδίᾳ ἑχάστην συγχρίνει ταῖς λοιπαῖς, παραδιδοὺς τοῦ γένους χαὶ τῆς ὁια- 
= ~ \ > > x ~ Y> ΑΒ, 

25 φορᾶς τὰς χοινωνίας χαὶ τὰς διαφοράς, εἶτα τοῦ γένους χαὶ τοῦ εἰόους 
ἊΜ τ - ς»-" ΄ 

— ἐς ~ 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἑξῆς ὁμοίως. μετὰ ταῦτα ὃ τρόπος λεγέσϑω τῆς διαδασχα- 
, \ ΄ a ~ ε ΄ , 

λίας. παντὶ τοίνυν χέχρηται τρόπῳ, δριστιχῷ μὲν ὑπογράφων τὰς φωνᾶς, 

χ οἰχεῖα σηυαινόμενα, ἀποδειχτιχκῷ 15 
2 ~ ΄ \ τ Pies ἐν τῷ γένει καὶ οὐχ ἐνερ- 

Ξ, » ΞΕ ~ ΦΧ >: \ ~ ’ ~ / Ὁ A Ἢ . 

30 γεία, ἀναλυτιχῷ δὲ ὅτε τὰς διαφορὰς τῶν πέντε φωνῶν λέγει" ἢ YAP tar 
, ΄ ; ΤᾺΝ ; E ; x 

φορὰ διάχρισίς ἐστι χαὶ οἷον ἀνάλυσις. ἀνάγεται δὲ ὕπ᾽ οὐδὲν μέρος τῆς 

φιλοσοφίας, ἀλλ᾽ ὑπὸ τὸ ὄργανον αὐτῆς, φηυὶ τὴν λογικήν, ὡς δειχϑήσεται 20 

σὺν ϑεῷ ἐν τῇ ᾿Αποδειχτιχῇ. 

7 Περὶ διαστ.1 Zelleri Ph. Gr. Υ5 p. 640 not. ὁ 11 πολυσίυμαχε ὁ 



{Πρᾶξις tc). 

Εἰσαγωγὴ Πορφυρίου. © f. 54v 

μετὰ τὸ προτελεῖσϑαι χαὶ τοῦ τελεῖσϑαι xarpos, καὶ mpote- 

ἥ 
, . ~ a ~ 5 , 

5 |WETEPA, τελοῦσι δὲ al τοῦ φιλοσόφου φωναί, φέρε τῶν μὲν 
ἢ 7 ‘ t ‘ ‘ 

΄ , oo; “ὁ. 5 > \ ar 4 XY \ tees. couse > Raa \ Qe 

ἡμετέρων ἅλις, ἐπ΄ αὐτοὺς GE λοιπὸν pass Peete mae τὴν Gey 
“5» ᾿» 

γησιν τῆς λέξε Wy εὶ o- A ° < ς < τ] 
ΞΘ 

Ξ < Q cy a 

~ Re 

vy a 

eS 

τῷ ὩΣ oO? - on ως rey δε [0] ἕω 
“ 

A dé 

tu. τὸν GxOTOY, 
΄ \ Q 5 Vv 

τὸ χρήσιμον χαὶ τὸν LEO, ἘΠῚ διδασχαλιχόν, | ee ὃξ τὸ ἔμπαλιν τὸ br 
χρήσιμον; τὸν σχοπὸν χαὶ τὸν τρόπον τὸν διδασχαλιχόν, εἴ γε τοῦ ayatod 

~ 

10 πᾶντα epic at, ἐν 6& τῷ χρησί 
\ ῳ τὸ ἀγαϑόν: δύο γὰρ ὄντων χανόνων 

μαχομένων ἀλλήλοις χαὶ τοῦ μὲν ἑνὸς λέγοντος ὅτι δεῖ τὸ 
ΞΘ Ν 

ς χρήσιμον προη- 
g 7 , τω - = , > ~ ὯΝ x > , 

γεῖσϑαι, διότι πάντα τοῦ ἀγαϑοῦ ἐφίεται, ἐν τῷ χρησίμῳ ὃὲ τὸ ἀγαϑόν, 
χαὶ ὅτι δέλεαρ προτείνεται ‘i ἐξ αὐτοῦ ὠφέλεια τοῖς μανθάνουσι πρὸς ἐρω- 

τιχὴν διάθεσιν. χαὶ χατὰ [Πΐνδαρον λέγοντα 
15 παντὸς ἔργου πρόσωπον 

χρὴ ϑέμεναι τηλαυγές, 

he εν τ 
΄ ‘4 ΟΝ \ βιβλίον διὰ τὸ χρήδιθεν αὐτοῦ, χαϑά φησι χαὶ 

᾿Αριστοτέλης ὅτι ᾿ϑαυμάσαντες τὸ ὅτι ἐπὶ τὴν ζήτησιν τοῦ διότι ἐρχόμεϑα᾽, 

τοῦτ᾽ ἔστι τὸ φιλοσοφεῖν. zal παρὰ τοῖς ποιηταῖς ἢ ᾿ἴρις Θαύμαντος 
20 λέγεται ϑυγάτηρ ὡς φιλοσοφίο 

χαὶ ὅτι ϑαυμάζο 

ὯΝ εὶ τὰ Day ° (‘= a R χαὶ ἀγγελὶς τῶν ὑπ’ αὐτῶν λεγο- 
synthe at ς οὔτ ἀπε eee υένων ϑεῶν, παρὰ τὸ ἐρεῖν ὀνομασϑεῖσα Ἴρις. ϑαυμαστὴ δὲ χαὶ ἣ ὁμώ- 

νυμος αὐτῇ ἶρις ἐν ὑγρῷ xat ῥευστῷ ὑποχειμένῳ τῷ ἀέρι τοιοῦτον ἀπο- 

τετορνευμένον χαὶ μαϑηματιχὸν φυλάξασα syipa χαὶ τ o- ἀσύγχυτον τῶν 

1 πρᾶξις tc’ addidi 2 tit. om. V 6 λοιπὸν om. C 7 αὐτὸ V 

8 μᾶλλον --- διδασχαλιχόν (9) om. C 11 ἑνὸς om. C 11. 12 post προηγεῖσϑαι 

add. τοῦ σποποῦ in mrg. C? (cf. p. 41,11) 13 αὑτοῦ V 15 ἀρχομένου δ᾽ ἔργου 

Pind. (Olymp. VI, 4) 16 ϑέμενοι V: ϑέυεν Pind. 18 ἀρηστοτέλης V (cf. 

Anal. post. B1 p. 8929 Metaph. A 2 p. 982612 sq.) ϑαυμάσαν tis V 
19 φιλόσοφον V παρὰ τοῖς ποιηταῖς] Hesiod. Theog. 265.266 (cf. Plat. Theaet. 

Ρ. 155 D) 20 dyyehis] ἄγγελος V Dav. (fort. recte, cf. Hom. B 286) ; 
21 Savpasth—iprs (22) om. C 22 αὐτῆι Laur. 72,5: αὕτη V 
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χρωμάτων. χαὶ οὕτως μὲν περὶ τοῦ χρησίμου. τοῦ δὲ ἄλλου χανόνος 

(2s δεῖν τὸν σχοπὸν προτάττειν διὰ TO UN ἀγνοουμένου τοῦ πράγματος 

ἐπαίνους χαταβάλλεσϑαι Cae δὲ τοῦ βιβλίου τὸ χρήσιμον) χαὶ διὰ [Πλά- 

τωνα εἰρηχότα ᾿ὦ παῖ, μία ἀρχὴ τοῦ χαλῶς βουλεύεσθαι τὸ εἰδέναι περὶ 

5 ὅτου ἐστὶν ἢ σχέψις, ἐπεὶ τοῦ παντὸς ἁμαρτάνειν ἀνάγχη᾽. τῶν δύο οὖν 

μαχομένων κανόνων ϑαυμαστῶς διήτησεν ὁ εὐμήχανος φιλόσοφος χεράσας 

τὸ πρᾶγμα ἤρξατο μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ jue υνηδὲν τοῦ ayattod οι 

σας εἶναι ἐπέχεινα, εἶτα πολλῶν ὄντων τρόπων τοῦ χρησίμου ἑνὸς μνησῦείς, 
πρὶν τοὺς ἄλλους εἴπῃ, ἐπάγει τὸν σχοπὸν χαὶ λέγει πάλιν τὸ ἰοῦ 

Ζξ: 7 wad ΄ ΄ ᾿" 
10 ἵνα O0cy, ὃ τερον ϑατέρου TOOTATTELY χαὶ τὸν σχοπὸν τοῦ χρησίμου χαὶ το ν 

χρήσιμον τοῦ σχοποῦ. φέρε δὲ ἡμεῖς, ὡς εἰώϑαμεν, διὰ τὸ σαφὲς ἀπὸ δὅν 

τοῦ σχοποῦ ἀρξώμεϑα. 
8 -\ , 4 ΄ ΄ ‘he ~ 

Σχοπὸν τοίνυν ἔχει ὃ Πορφύριος 7 πᾶσαν φιλόσοφον φωνὴν διδάξαι ἡμᾶς 

χαὶ ὑπὸ πέντε χοινότητας χαὶ ἀρχὰς ἀναγαγεῖν, χαὶ οὐχ, ὥς τινες ὑπολαυ- 

15 βάνουσιν, ὅτι σχοπὸν ἔχει περὶ πέντε τινῶν διαλοβεῖν, περί τε γένους χαὶ 
τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ ἑνὸς ὄντος βιβλίου χαὶ ταῦτα eae πλείονας 

ποιήσῃ σχοπούς, τοῦ [[λάτωνος λέγοντος παντὸς τ ὅσον ἂν ἢ χαὶ 
> Ἃ bs σ di WV. ‘ 

οἷον dv ἢ ἕνα σχοπὸν ποιεῖσϑαι. ἄλλοι ὃς λέγουσιν ὅτι σχοπὸν ἔχει τὰ 

ἀσαφῶς ἐν. τοῖς ul apes capyvicar ψεῦδος γὰρ χαὶ τοῦτο, 
ν ~ a ΄ > ΄ Vv. σ 

20 εἴ γε μέμνηται ἐν ταῖς ΚΚατηγορίαις τοῦ δυνάμει ἀσαφεστάτου οντος, ὕπερ 
ἐνταῦϑα οὐ σαφηνίζει. χαὶ οὕτως μὲν 6 σχοπός. ἐφ᾽ οἷς εἴπωμεν τὸ 

χρήσιμον. τεσσάρων τοίνυν ὄντων τρύπων τοῦ ον ὡς εἴρηται ἐν 
Ὥ - ~ ΄ > ~ ΄ > f * Εἰ 

τοῖς προλαβοῦσι, τῶν δύο ἐνταῦϑα μέμνηται, τοῦ εἰς τὰς Κατηγορίας χρησι- 

μεύειν χαὶ εἰς τὰς διαλεχτιχὰς μεϑόδους, 7 τὰ pee εἰς τὴν παρ- 

25 οὖσαν πραγματείαν εἰπὼν ἣ χαὶ τὰ λοιπὰ αἰνιξάμενος διὰ τοῦ xa! συνδέσμου" 

εἰπὼν γὰρ χαὶ εἰς τὴν τῶν παρὰ ᾿Αριστοτέλει Κατηγοριῶν διὰ 

τοῦ καί συνδέσμου χαὶ τὰ λοιπὰ ἐμφαίνει. οὕτως χαὶ τὸ χρήσιμον. ἐφ 

οἷς ὁ τρόπος τῆς διδασχαλίας λεγέσϑω. Get εἰδέναι ὅτι οὐδενὶ τῶν προειρη- 

υένων τρύπων χέχρηται τῆς διδασχαλίας, ἀλλὰ νῦν παραδίδωσι τρόπον 
, , 5} ’ ~ ‘ 

30 διδασχαλίας χαϑαρόν, χαϑαρεύοντα παντὸς τρόπου ἀσαφείας: τρεῖς γάρ 
τρόποι εἰσὶν ἀσαφείας, Or ods ἀποχνοῦσιν of νέοι τοῖς βιβλίοις ἐντυγχάνειν" 

2 δεῖ C ἀγνωουμένου C τοῦ om. ( 3 χαταβαλέαϑαι V 3.4 διὰ [Πλά- 

τῶνα εἰρ.1 Phaedr. p. 291 B.C 4 τοῦ] τὸ V 4. ὃ περὶ ὅτου ἐστιν Dav: περὶ 

ὁτουοῦν ΟΥ̓ ὃ ἐπεὶ] 7 Dav. Plat. (sed non est quod corrigas) 5.6 τῶν δύο 

οὖν μ..ὄ χ. ϑαυμ..1 ὅϑεν θαυμαστῶς V 6 χανόνων iter. C 7 μὲν iter. C 

yap om. V 0 χαὶ λέγει πάλιν Laur. 72,5: xat λέγειν πάλιν C: πάλιν καὶ λέγει Υ 

11 ἀσαφὲς V 12 ἀρξώμεϑα) w ex o corr. ὁ 15 ὅτι deleverim 17 ποιήσεις C 

τοῦ Πλάτωνος λέγοντος] cf. v. 4 . 18 ἂν (utrobique) scripsi: ἐὰν C: ἕαν V 

18 ποιήσϑε (sic) V ἄλλοι δὲ vis ἣ ὡς ἄλλοι V ca) τοῦ 19 γὰρ] 

an δὲ ἢ 20 ἐν ταῖς Kat.] spectat p. 7029 ie 91 odtos ΟἹ (ef. v. 27) 

εἴπομεν C 21. 22 tod χρησίμου V 22 εἴρηται] p. 36,39 24 πὰ om.. V 

25 αἰνιττώμενος V 26 τῶν Ο": τὴν Οἱ Ἢ ιστοτέλη V 27 χαὶ τὰ λοιπὰ] χαὶ 

τὰς λοιπὰς CV: τὰ λοιπὰ Laur. 72,5 28 λεγέσϑω τῆς διδασκαλίας colloc. V 

29 ἀλλὰ νῦν παραδίδωσι] ἀλλ᾽ ἄλλον νῦν δίδωσι V 80 τρεῖς --- ἀσαφείας (91) om. V 

Ὁ] δι᾿ ὧν C (sed in lit.) ἀπαχνοῦσιν V 
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\ \ rt te ΄ - , ΄ Ae . ») 

γὰρ διὰ τὸ σχοτεινὸν χαὶ ὑποβρύχιον τῶν νοημάτων, ὡς τὰ Ηραχλεί Teta 
(διὸ χαί τις τὰ ᾿Ηραχλείτου ἔφη βαϑέος δεῖσϑαι χολυμβητοῦλ), 7 Sta tO 

\ 

ἐξηπλωμένον τῆς φράσεως | ὡς χαλινοῦ δεῖσθαι, οἷον τὰ 1 αλήνεια χαὶ τὰ 56r 

Πρόχλεια. 7 διὰ τὸ ἀπεστενωμένον τῆς φράσεως, ὡς τὰ ᾿Αριστοτελιχὰ χαὶ 
ὃ τὰ “Ιπποχράτεια. πάντας οὖν τούτους ἐξέφυγε, τὸν μὲν ἐχ τῆς βαϑύτητος 

τῶν νοημάτων εἰπὼν τῶν μὲν βαϑυτέρω 
ε 

y 
~ -) + ΄ ΄ ἘΣ 2A Von pared es 

τῶν δ᾽ ἁπλουστέρων συμμέτρως στοχαζόμενος, tov O& Ex τῆς 

πολυλογίας εἰπὼν σύντομόν σοι παράδοσιν ποιούμενος πειράσομαι 
> X > ~ / F , 

διὰ βραχέων, τὸν δὲ éx τοῦ ἀπεστενωμένου τῆς φράσεως, ἡνίκα λέγει Pi \ 2 ϊ j 7 2 
~ ~ a ~ Ὁ 

10 ὥσπερ ἐν εἰσαγωγῆς τρόπῳ. ταῦτα ἔχει ἢ παροῦσα πρᾶξ'ς. 

{Πρᾶξις 1’). 

p.1,3 "Ὄντος ἀναγχαίου, Xovoaopre. 

Διὰ τί τὸ ὃν προέταξε τοῦ ἀναγχαίου; χαὶ λέγομεν ὅτι ὡς χαϑολιχώτερον᾽" 

τὸ γὰρ ὃν φέρεται χαὶ χατὰ ἀναγχαίου, φέρεται χαὶ χατὰ ἐνδεχομένου. λέγεται 
= > ~ \ Ny, ὙΡ ΄ » 5 ~ 

15 6& ἀναγχαῖα μὲν τὰ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντα, οἷον ἀναγχαίως τὸ πῦρ Deppatver, 
ὃ ἥλιος φωτίζει, ἐνδεχόμενα δὲ τὰ δυνάμενα χαὶ ἄλλως ἔχειν, οἷον τὸ 

x 

περιπατεῖν TOV BEDE δύναται γὰρ χαὶ μὴ περιπατεῖν). χαὶ τὸ Steet 

ser δύναται γὰρ χαὶ μὴ διαλέγεσθαι. ὡς οὖν χατὰ τῶν δύο φερόμενον ἤθν 
, ~ 3, τῶν , 5 la 

τὸ ὄν, τοῦ τε ἀναγχαίου χαὶ τοῦ ἐνδεχομένου, χαϑολιχώτερόν ἐστι μόνου 

1 ἢ] ἀσαφὲς V χαὶ τὰ ἡραχλείτια V 2 τις] Crates quidam, cf. Diog. Laert. τ΄ 

IX, 12 τὰ ἡραχλείτου] τῶν ἡραχλειτῶν V βαϑέως ( 3 ἐξιπλομένον ΟἹ j 

ὡς --- φράσεως (4) om. V 4 ἀπεστενωμένον Laur. 72,5: ἀποστενωμένον Ο (ef. v. 9) 

5 inzoxpatia V ἐξέφυσε V tov] τὸ V 6 ξητήματα Οἱ 7 συμ- 

νέτρως om. V τς τὸν] “coy “Vi 8 παράδωσιν OC 9 τοῦ ἀπεστενω- 

μένου] τῆς ἀποστενωμένου V φράσεως] φύσεως V 10 παροῦσα πρᾶξις. Laur. 
᾿ ‘ 

- “ - , \ ~ 7 ~ 7 ἘΞ 
12,5: mp Ο: παροῦσα πραγματεία χαὶ πρᾶξις V - post πρᾶξις add. Ποσαχῶς λέγεται τὰ 

στοιχεῖα; τριχῶς" πόρρω, προσεχῶς καὶ προσεχέστατα. πόρρω μὲν γῆ, ὕδωρ, πῦρ, ἀήρ" προσε- 

χῶς δὲ οἱ τέσσαρες χυμοί, αἷμα, φλέγμα, ξανϑὴ χολὴ χαὶ μελαγχολιχὸς χυμός" προσεχέστατα 
παν νυν 

ἐ τὰ ὁμοιομερῆ, σάρκες, φλέβες, ὀστᾶ, νεῦρα, ἀρτηρίαι, ὑμένες. ἡ εἰς τὰ χεφάλαια διαίρεσις", 

ιαιρεῖται τὸ βιβλίον εἰς δύο" χαὶ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ διδάσχει περὶ τῶν πόρρω, ἐν δὲ τῷ δευ- 

Ἐπ διδάσχει ἘΣ ὯΝ ae) PPE χῶν. ϑεραπεία ἐστὶν ἡ ἐκ τοῦ παρὰ φύσιν εἰς τὸ χατὰ bow 

νοδο ἤτοι τῶν φυτῶν ϑρεπτιχή, αὐξητικὴ zal ἣ τοῦ 

ae γεν ee διὰφ We στιν ἑτερότης ἤτοι ἐν UTE τινων πραγμάτων πρὸς ἄλληλα. 
Ψ ἈΝ, 

ἕλειος, ἀτελὴς καὶ ὑπερτελής" τέλειος μέν ἐστιν ὁ ἕχτος" ἔχει γὰρ τὰ ἡμίσεια τρία, τὰ τρίτα ee ee eo La ee my 

ΠΣ c »¢. ν» \ Nee 
bo zai τὸ ἕν Extov. ἀτελής δέ ἐστιν ὁ ὄγδοος" ἔχει yap τὰ ἡμίσεια τέσσαρα, τὰ τέταρτα δύο, 

τὸ ὄγδοον ἕν, χαὶ περιττεύει ἕν χαὶ διὰ τοῦτο λέγεται ἀτελής. ὑπερτελὴς δέ ἐστιν ὁ δωδέχατος" 
lj τ 
ὸ 

ἔχει γὰρ τὰ ἡμίσεια ἕξ, τὰ τρίτα τέσσαρα, τὰ τέταρτα τρία, τὰ ἕχτα δύ ὁ δωδέχατον ἕν. 0 it ἕξ, ot oa, τ ταρτα τρία, L 0, τὸ δωδέχατον Ev, 

χαὶ προσλαμβάνει ἕν vat λέγεται ὑπερτελής V 11 πρᾶξις ιζ΄ addidi 12 ante 

lemma praebet titulum oblitteratum “Apcdvios (Ὁ) εἰς πέντε φωνὰς tod Πορφυρίου V 
13 ὃν om. ΟἹ 14 ante dvayx. et évdey. add. tod V (cf. p. 43,2. 4) 15 ϑερμένε 
(at superser.) Ὁ 16 καὶ ὁ ἥλιος V 19 μόνου Mare. 201: τὸ ὃν Ὁ 
om. V 
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~ > ΄ » x \ > ~ ΄ - 5 v 

τοῦ avayxatov εἴ τι μὲν γὰρ ἀναγχαῖον, πάντως ual Gv, οὐ μὴν εἴ τι GY, 
~ A 5 ~ S Ἁ , , >) , 

τοῦτο “AL ἀναγχαῖον διὰ τό, ὡς εἴρηται, φέρεσϑαι ual χατὰ ἐνδεχομένου. 
>! s vv 5 

νδεχόμενον, πάντως OV, OD UY εἴ TL OV, πάντως χαὶ \ ΄Ν v 

χαὶ παλιν εἴ τι wey 
> , ys A > , , 

ἐνδεχόμενον διὰ τὸ φέρεσϑαι χαὶ χατὰ ἀναγχαίου. τρία τινὰ παράχειται 
? 

or ἀλλήλοις, ἀγαϑόν, avayxatov χαὶ χρήσιμον: zat ἀγαϑὸν μέν ἐστι τὸ δι 
a \ ς Χ > ε΄ ΄ SSN \ D5) ¢ \ ΄ ΄ > \ > Nee) 
ἑαυτὸ αἱρετὸν οἷον ὑγεία: αὐτὴ yap de ἑαυτὴν alpety ἐστι χαὶ οὐ Ot 

ἄλλο, et ye ϑέλομεν ὑγιαίνειν, χαὶ εἰ λήσεσϑαι μέλλοιμεν πάντας ἀνθρώπους 
ἐν ΕΞ ary ’ =~ ᾿ς Ss Ξ , ) a A ἢ ἐλ ae wr. = τ ιν Pe: pe ae) ‘ Lae 

ὅτι ὑγιαίνομεν, xXALTOL χάλλος μὴ ὕϑέλοντες Eyetv μηὸξ πλοῦτον, εἰ υνηδεὶς 
> > ing ~ » 3 ~ > ΄ , ΕΣ 

ἀνθρώπων oldsy ὅτι ταῦτα ἔχομεν. ἀναγχαῖον GF χαὶ χρήσιμον ἐστι τὸ 
~ x > Bia ΄ , sy - , > > = δ 

10 δι ἄλλο αἵρετόν: ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἀπαραίτητον ἢ, λέγεται ἀναγχαῖον ὡς τὸ 
Vv l4 = ~ 4 > > + 

ἀναπνεῖν τοῖς πνεύμονα ἔχουσι ζῴοις, εἰ OF παραίτησιν ἐπιδέχεται, λέγεται 
2 ΄ 2.9 χρήσιμον ὡς τὸ ὑποδεδέσϑαι ἐν χειμῶνι" δυνατὸν γὰρ xual μὴ ὑποδεδέσϑαι. 

- ΩΡ» ~ 7 c » ΄ 

τῶν οὖν τριῶν τούτων, ὡς ποτ; παραχειμένων ἀλλήλοις οὐχ εἶπεν ὁ [lop- 
, ~ » 

φύριος ̓ ἀγαϑοῦ ὄντος τοῦ γνῶναι τί γένος καὶ διαφορὰ 7, Τρ σιμου ὄντος, ἀλλ 
“» ΄ ~ ~ ~ ΟῚ 

15 ἀναγκαίου ὄντος, ἐπειδὴ 7 γνῶσις τῶν πέντε φωνῶν οὐδὲ "Ἢ ἐστιν 
> Χ \ Le Nig Cured ς \ ς \ , ΄ Δ ΝΖ \ \ 

(ἀγαϑὸν γὰρ ἣν τὸ Gt ἑαυτὸ αἱρετὸν ov, ϑέλομεν de εἰδέναι τὰς φωνὰς 
5 » ) ¢ ‘ 5 \ yk \ , 39. c ~ ~ / 

οὐ δι ἑαυτὰς ἀλλὰ διὰ τὰ πράγματα), οὐδὲ χρήσιμος ἢ γνῶσις τῶν πέντε 

φωνῶν"- χρήσιμον γὰρ ἣν τὸ παραίτησιν ἐνδεχόμενον, οὐχ ἐνῆν δὲ ἡμᾶς 

παραιτήσασθαι τὰς πέντε φωνὰς ϑέλοντας εἰδέναι τὰ πράγματα. τοῦ δὲ 
ἊΣ ΤΡ “᾿ " x ε ε 

20 ἀναγχαίου διττοῦ ὄντος, 7 δι’ ἄλλο δὲ aipetod, ὡς 

τὸ φλεβοτόμον (τοῦτο γὰρ ὅσον μὲν ἐφ᾽ ἑαυτὸ φευχτόν ἐστιν ἑλχωτιχὸν ὃν 
" ‘ i t 

A Ue X ΄ >.) v ὯΝ ς , NEON x \ = 

χαὶ διαλύον τὸ συνεχές, δι᾿ ἄλλο δὲ αἱρετόν: διὰ yap τὴν χένωσιν τοῦ 
~ ~ -᾿ τ. ΝΟ Pn \ ra ~ Vine wy fed \ ΕΞ 

λυποῦντος χυμοῦ), ἣ χαὶ δι’ αὑτὸ alpetod καὶ δι’ ἄλλο, ὥσπερ καὶ ὑγεία 

(αὕτη yop καὶ a. ἑαυτὴν aipety ἐστιν ὡς συμμετρία καὶ δι’ ἄλλο, ἵνα 

ᾧ δευτέρῳ τοίνυν σημαινο- - 

95 ὑπουργῇ τὸ σῶμα ταῖς τῆς ψυχῆς ἐνεργείαις), τ 

ry 
μένῳ ἐχρήσατο ἐνταῦϑα 6 Πορφύριος: ἢ γὰρ γνῶσις τῶν πέντε φωνῶν χαὶ 

) a 

δι᾿ ἑαυτὴν αἱρετή ἐστιν ὡς γνῶσις (πᾶσα γὰρ γνῶσις χαλή, χαϑά φησιν | 

ὃ ᾿Αριστοτέλης, zat αὐτὴ ἢ τῶν χκαχῶν Ἰνῶσις χαλή, ἵνα wh δι᾿ ἄγνοιαν ὅτε 

χρησώμεϑα αὐτοῖς" χαὶ of ἰατροὶ διδάσχουσι τὰ δηλητήρια, οὐχ ἵνα χρησώ- 

80 μεϑα, ἀλλ᾽ ἵνα φύγωμεν), καὶ Gv ἄλλο αἱρετή᾽ διὰ γὰρ τὴν γνῶσιν τῶν 

πραγμάτων. | 

1 τοῦτο χαὶ ὃν πάντως V phy δὲ V 2 zai (post τοῦτο) om. C φέρεσϑαι 

ὡς εἴρ. colloc. V (cf. p. 42,14) χαὶ (ante χατὰ) om. CO τοῦ ἐνδεχομένου V 

4 ἐδεχομένου C ᾿ διὰ τοῦ φέρεσθαι V post ἀναγχαίου lemma Ὄντος ἀν. χρυσ. 

repet. V τινὰ] κοινὰ (superser. τινὰ) V3 an (γάρ) τινα ὃ παράκεινται Ο" 

5 χαὶ (ante χρήσιμον) om. V 5. 6 δι᾽ ἑαυτὸ (6 ex οὔ corr.) V: διαυτὸ C 7 xat et 

λήσεσϑαι --- χαϑά φησιν (27) V: eorum loco schemata praebet C 12 τὸ Laur. 72,5 Mare. 

201: om. V 14 ἀλλ᾽ Mare. 201: om. V 18 ἐνὴν scripsi: ἐνὸν V 
19 ϑέλοντας scripsi: ϑέλοντες V 21 ἑλχωτιχὸν seripsi: ἑληντιχὸν V 23 δι᾿ αὑτὸ 

aipetod Laur. 72,5 Mare. 201: διὰ ἑαυτοῦ (aipetod om.) V δι᾽ ἄλλο Laur. 72,5 Mare. 

201: δι᾿ ἄλλου V χαὶ Sy.] an ἡ by. ὃ 21 γνῶσις πᾶσα χαλή ἐστι in mrg. add. V 

28 6 om. V "Αριστοτέλης] cf. Metaph. A 2 p. 98287 χαὶ αὐτὴν τὴν τ. %. γνῶσιν 

χαλήν C 29 of om. V; an (yap) ot? 30 αἱρετόν (sed dv m.”) Ο 

ΕἾ 
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».1,3 Καὶ εἰς τὴν τῶν napa Αριστοτέλει Κατηγοριῶν διδασχαλίαν. δὴν 

Τὸν ἕνα τρόπον τοῦ χρησίμου ἐνταῦϑα διδάσχει. 

Δ Ὶ » \ \ Caf aS 

p14 Tod γνῶναι τί γένος xat τί διαφορά, xat τὰ ἑξῆς. 

᾿Ἐνταῦϑα τὸν σχοπὸν λέγει, ὅτι σχοπὸν ἔχε: περὶ γενιχῶν φωνῶν δια- 

λαβεῖν χαὶ χαϑολιχῶν. σι 

> > 

p. 1,5 Εἴς te thy τῶν ὁρισμῶν ἀπ ὄδοσιν χαὶ ὅλως εἰς τὰ περὶ 

διαιρέσεως. 

\ x 5 ~ σ 4 x “ - \ 

Μετὰ τὸ εἰπεῖν tov ἕνα τρόπον τοῦ χρησίμου, εἶτα ἐπαγαγεῖν τὸν 
͵ ~ ΄ we x g7 " 
OTOY TOU χρησιμοῦ AEYEt. TLYES OF φασι διὰ MQ a (ἢ 

oOo 
Φ - a σχοπόν, πάλιν τὸν 

᾿ ΄ » " ΄ ‘ > ~ v » ~ a ΄ ε 

10 τί προέταξεν thy δριστικὴν τῆς διαιρετιχῆς, εἴ ye ἐχ τῶν διαιρέσεων οἵ 
δρισμοί- τῆς γὰρ διαιρετιχῆς τὸ ἕν πολλὰ ποιούσης, οἷον τὸ ζῷον διαιρού- 
σης εἰς λογικὸν xat ἄλογον, ϑνητὸν zat ἀϑάνατον, ἢ ὁριστιχὴ τοὐναντίον 
τὰ πολλὰ ἕν ποιεῖ λαμβάνουσα ϑάτερον σχέλος τῶν ἀντιδιῃρημένων xat 

ποιοῦσα τὸν ἄνϑρωπον ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν. 

15 zat λέγομεν ὅτι διὰ τὸ χατεπεῖγον " βούλεται γὰρ δρίσασϑαι ἑκάστην φωνὴν 

διὰ τὸν εἰσαγωγιχὸν τρόπον. 

Ξ . \ , = QS elie 

p-1,5 Kat ὅλως εἰς ta περὶ διαιρέσεως χαὶ ἀποδείξεως. 

Διὰ τί, φασί τινες, τῆς ἀναλυτιχῆς οὐχ ἐμνήσϑη: χαὶ λέγομεν ὅτι οὐδὲ 
fer ἐμπεριέχεται, ὡς μεμαϑήχαμεν: ἀπό- 
ἀνάλυσις. 5Sr_ 

ταύτην παρῆχεν᾽ τῇ γὰρ 

20 Geréts γάρ ἐστιν ἀντεστραμμένη 

1,6 Καὶ χρησίμης οὔσης τῆς τούτων ϑεωρία ς. Ρ. | f| | 

Πῶς ee υὲν εἶπεν ἀναγχαίαν τὴν γνῶσιν τῶν φωνῶν, νῦν dé 
χρήσιμον; πρὸς ὃ λεχτέον ὅτι ἀναγχαία μὲν ἣ γνῶσις τῶν φωνῶν, ὡς εἴρη- 

΄ at ~ ~ ΄ ΄ 3 ~ ται, % ὃξ περὶ τῶν φωνῶν πραγματεία χρήσιμος χαὶ οὐχ avayxatas ἐνῆν 

25 Ἰὰρ χαὶ χωρὶς τοῦδε τοῦ βιβλίου νοῆσαι τὰς Κατηγορίας. 

1 ἀριστοτέλους V 3 post διαφορά add. zat τί εἶδος V 4 σχοπῶν (ante ἔχει) 

C (corr. m.*) γενηχῶν Ο 8 ἐπαγάγαι V 11 xat τῆς yap V . 

ζῷον] ἕν Ὁ 16 εἰσαγογιχὸν © 17 post tap. add. te C 18 post 

additum δὲ del. V 19 ταύτης V μεμαϑ.] p. 37,20 20 ἀντιστραμμένη C 
ἀνάλυσις] ἀν in ras. © 21 lemma om. © zat om. Porph. 23. 24 ὡς εἴρηται 

om. Ο (ef. p. 43,4 sq.) 24 ἡ δὲ περὶ τ. φ. πραγματεία χρήσιμος] ope (sic) χρή- 
7 Ἢ 

πρὸς δὲ τὴν παροῦσαν in mrg. add. m.? eademque numeros superscr.) © 
> 

V 
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p-1,7 Σύντουμόν σοι παράδοσιν ποιούμενος. 
\ , δ ag . sy , 

Tov τρόπον tov διδασχαλιχὸν λέγει. 

11 [Πειράσουαι διὰ βραχέων ὡς ἐν εἰσαγωγῆς p- 1,4 Ξιρᾶσοὶ ῥρᾶχε ξεν εἰισαγῳτγῆς. 
~ ΄ ¢ 4 Cae > ~» \ wv OC Μ \ x 

Τοῦτο μετριάζων ὃ φιλόσοφος εἶπεν: δεῖ γὰρ ἀνϑρωπον ὄντα χαὶ τὸν 

εὐτυχοῦντα ἐν νῷ ἔχειν τὸ εἰρημένον οι 

τὸ τῆς τύχης γὰρ ῥεῦμα τῶ ταχύ. 

ν ἐπὶ τροχοῦ ἱστοροῦσι τὸ ἄστατον αὐτῆς 

μέγα φρονεῖν ἐπί τινι τῶν παρόντων, ἀλλὰ χαὶ 

εἴ μὴ μέγα φρονεῖν: εἰχὸς γὰρ ἄνϑρωπον ὄντα ἀπα- 

10 τᾶσϑαι περὶ τὴν ἀπόδειξιν, εἴ γε uot περὶ τὰ ἐναργῆ ἀπατώμεϑα τὸν ἥλιον 
’ - πηχυαῖον ὁρῶντες χαὶ τὴν ἐν τῷ ὕδατι χώπην χεχλασμένην. 

\ \ , 

p-1,8 Τὰ παρὰ τοῖς πρεσβυτέροις. 

"Αλλη ἐλπὶς σαφηνείας προτείνεται τοῖς νέοις" ὅσῳ γὰρ χατημαξευμένα 
“Ἄ τον > ΄ - , 

ἢ χαὶ ἄλλοις εἰρημένα παλαιοῖς, σαφέστερα. 

\. 
15 p.18 Τῶν μὲν βαϑυτέρων ἀπεχόμενος. 

“Ὅτε μὲν διδάσχειν ἐπαγγέλλεται, προτρεπτιχῶς φησι τ τὸ πειράσομαι 
διὰ βραχέων, ὅτε δὲ παραιτεῖται, ἀποτρεπτιχοῖς χέχρηται λόγοις φάσχων 

90 Οὐ πρέπει τῷ ἀποδειχτιχῷ | τὸ στοχάζεσθαι: ἣ γὰρ ἀπόδειξις 58v 

ἐπ ev χαὶ λέγομεν πρὸς τοῦτο, ὅτι τὸ στὸ (OBA Ics od πρὸς 

τὴν ἀπόδειξιν χαὶ τὸν ἐπιστήμονα εἴρηται, ἀλλὰ πρὸς Χρυσαόριον, ἀχροατὴν 

εἰσαγόμενον. 

95 χαὶ τὰ ἑξῆς. 

1 σοι] οἱ in ras. C? 3 ὥσπερ Porph. 4 χαὶ τὸν] ef καὶ V 5 τὸ εἰρημένον] 

Menand. frg. 94,5 (III p. 29 Kock) 6 τῆς om. V 9 τὸν ἀποδειχνύντα τι] τὸν 

ἀποδειχνύντα τι μέγα in ras. 0? εἰκὸς γὰρ] εἰχότος μὲν C 10 ἐνεργῆ Υ! 

(superser. a) 11 ὁρῶν τις V 10 ἐπαγγέλεται C προτρεπτιχῶς Scripsi: 

προτρεπτιχὸς ΟἹ: προτρεπτικοῖς Ο": προτρεπτιχὰ V 19 στοχαζόμενος συμμέτρως 

colloc. V 20 od scripsi: ὃ C: εὖ V; an Οὐ πρέπει (φασίν) ? 21 τὸ om. C 

στοχασόμενος V 24 τῶν γενῶν τε χαὶ εἰδῶν τὸ μὲν] τῶν γενῶν καὶ τῶν εἰδῶν C: γενὸν 

(Sic) te χαὶ εἰδῶν τὸ μὲν V 26 ἀπεχόμενος V 
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~ at ΄ 7 to σ ~ 

των, τῶν 6: ἁπλουστέρων συμμέτρως στοχάζομαι, ὥς τινος δῆϑεν 
> , , ~ ΄ ΄ \ \ a ee. 4 εἰπόντος πρὸς αὐτὸν “μάτην χαλλωπίζῃ, ὦ Πορφύριε" τί γὰρ xat ef ἠϑέλη- 

- ΄ ~ 5»» σ Ν 

σας ἀσαφές τι εἰπεῖν περὶ αὐτῶν, εἶχες φύσει σαφῶν ὄντων, ὥσπερ χαὶ 
VMs \ ~ \ - < » f , 

ἄλλα φύσε! εἰσὶ capt ὡς τὸ δὶς δύο, ὅπερ οὐ δύναται ἀσάφές ποτε γενε- 
_ 

~ 
i] 

; rs a ομῶ ΄ σ "ὦ ~ 

othat;’, χατάλογον ποιεῖται 6 [Πορφύριος πολλῶν cathe, ὅσα ἐνῆν ζητεῖν, 
> ~ ~ > ~ ~ ‘ 

εἰ μὴ φειδοῖ τῆς νεολαίας φι ana εἶδος μετήει συ ρα ηεν τῶν γὰρ 

ὄντων πάντων ἣ ὑφεστώτων ἢἣ ἐν ψιλαῖς ἐπινοίαις ϑεωρουμένων χαὶ ὑφεστά- 

1 στοχάσομαι V δηϑεν om. C 2 χαλοπίζη V el om. V 3 post εἰπεῖν additum 

el μὴ del. V ὄντων scripsi: οὐσῶν CV 6 μετείη C 7 post πάντων maximam partem 

ex Davidis commentario sumpta add. haee σύντομόν σοι παράδοσιν ποιούμενος διὰ βραχέων 

ὥσπερ ἐν εἰσαγωγῆς τρόπῳ τὰ παρὰ τοῖς πρεσβυτέροις ἐπελϑεῖν" ὡς πρὸς φωνὴν τοῦ Χρυσαορίου 

εἶπε τὸ πειράσομαι 6 φιλόσοφος διὰ τὸ στρατηγίαις καὶ πολιτικαῖς ἤγουν δημοσίαις apes éva- 

σχολεῖσϑαι αὐτόν. παράδοσιν ἀντὶ τοῦ διδασχαλίαν, μιάϑησιν ἐπελθεῖν. εἰχότως zal τὸ σύντομιόν 

σοι εἶπεν" ἀρεταὶ γὰρ πρῶται διηγήσεως σαφήνεια, συντομία, ἕτεραι δὲ δύο πιϑανότης χαὶ ὁ 
: δι᾿ , ς ὧν ὀνομάτων ἑλληνισμός, χαχία δὲ διηγήσεως ἀσάφεια, μαχρολογία, ἀπίϑανον καὶ ὃ χατὰ τὰς 

7 

i na tc tt intB a No 

λέξεις βαρβαρισμός. ταῖς δυσὶ δὲ μόναις ἐνταῦϑα χέχρηται ὃ Πορφύριος ταῖς wee [τῆς 

πρώτης cod.], τῇ τε σαφηνείᾳ καὶ συντομίᾳ: τῇ μὲν συντομίᾳ ἐξ ὧν εἶπεν (εἶπε δὲ σύντομόν 
Ἂς 

σοι παράδοσιν ποιούμενος), τῇ δὲ σαφηνείᾳ [τῆς δὲ. σαφηνείας cod.], ἐξ ὧν μέλλει εἰπεῖν. σύν- 
‘ 

τομόν σοι παράδοσιν" ἐντεῦϑεν τὸν διδασχαλιχὸν τρόπον διδάσχει ὁ Πορφύριος" φησὶ yap ὅτι 

δεινοῖς θεωρήμασιν [ϑεωρίμασιν cod.] οὐ βούλομαι ὁμιλεῖν, ἐχ τούτων γὰρ ἀσάφειά τις γίνεται. 
na πειράσομαι διὰ βραχέων" τοῦτο μετριάζων ὁ φιλόσοφος εἶπεν. 7 TO πειράσομαι οἱονεὶ πεῖραν 

ποιήσομαι πρὸς τὴν φύσιν: ἄνθρωπος γὰρ ἦν 6 Χρυσαόριος στρατηγίαις μᾶλλον ἢ [zal cod.] 

λόγοις σχολάζων [σχολῶν cod.], οὐδὲ γὰρ ἦν λόγιος πάνυ. ὥσπερ ἐν εἰσαγωγῆς τρόπῳ τοῦτο 
x 

εἶπε τὸ ἀσαφὲς χἀνταῦϑα ἐχκφεύγων. ἔδειξε μὲν ἐν τῷ οὕτως λέγεϊν, ὅτι τὴν ποιότητα [τῇ 
ΟΣ ΘΕ ΣΎ ἊΨ 

ποιότητι cod.) τῆς λέξεως ἄγνωστον οὐ ποιῶ, ὥσπερ ᾿Λρχιγένεια λέγων ἀσαφῆ [ἀσαφεῖς cod.] 

(οὗτος yap) ἐποίησε τὸ ἡδύπονον [ἡδύτονον cod.] χαὶ τὸ ἐνσεσαγμένον, ποῖος δὲ πόνος [τόνος 

a sett Stalls 
cod.] ἐστὶν ἡδὺς χαὶ ἐνσεσαγμένος οὐχ οἴδαμεν. αἱ yap εἰσαγωγαὶ δυσχερεῖς λέξεις ob θέλουσιν 

ἔχειν. xal ἡ ἀσάφεια κατὰ δύο τρόπους γίνεται, ἢ ἀπὸ τῆς λέξεως ἢ ἀπὸ τῶν θεωρημάτων, 

ὡς ἔχει τὰ λεπτὰ θεωρήματα τῆς φιλοσοφίας: ταῦτα γὰρ βαϑέα χαὶ δεινὰ ὑπάρχουσι χαὶ 

ὑψηλὰ χαὶ δέονται βαϑέος χολυμβητοῦ οἷον φιλοσόφου ἄχρου. ἀπὸ δὲ λέξεως διττῶς λέγεται 

ἡ ἀσάφεια ἢ γὰρ διὰ τὸ μῆχος τῆς φράσεως, ὡς ἔχει τὸ Γαλήνεια, χἂν γὰρ εὐφραδῆ εἰσιν, ἀλλ᾽ 

οὖν διὰ τὸ μῆχος ἀσαφῆ εἰσιν. ἢ διὰ τὴν ποιότητα τῆς λέξεως, ὡς ἔχει τὰ προειρημένα Apyt- 

γένεια. (τὰ παρὰ τοῖς πρεσβυτέροις ἐπελϑεῖν)- τὰ παραχολουϑοῦντα δὲ τοῖς φιλοσόφοις" ἐφυλά- ~ 

ξατο μὴ οἰχειοποιεῖσϑαι τὰ ἀλλότρια. λέγει (odv) ὁ Πορφύριος" οὐχ ἐμὰ λέγω, ἀλλ᾽ ὅπερ ὠφε- 

λήϑην ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἤγουν ἀρχαιοτέρων ταῦτα λέγω [λέγει m.1]. τῶν μὲν βαϑυτέρων. 

ἀπεχόμενος ζητημάτων, τῶν δὲ ἁπλουστέρων συμμέτρως στοχαζόμενος: καλῶς εἶπε: τοῦτο 

γὰρ ὡς προείρηται ἀρετὴ διηγήσεως [διδασκαλία] τὸ δι᾽ ἁπλουστέρων χαὶ βραχέων διηγεῖσϑαι 
χαὶ διδάσχειν. τὸ δὲ ζητημάτων ἀντὶ τοῦ ϑεωρημάτων, τὸ δὲ βαϑυτέρων ἀντὶ τοῦ δεινῶν χαὶ [ 

ὑψηλῶν χαὶ σοφῶν χαὶ ey zal γριφοτέρων. ἁπλουστέρων δὲ ἀντὶ τοῦ εὐκωλοτέρων᾽ 

καὶ σαφεστέρων. ἄλλως τε δέ" ἐπειδὴ ὁ λόγος τῷ Πορφυρίῳ πρὸς ἄνϑρωπον [ἄνδρα superser.] 

πολιτιχοῖς ἀσχολούμενον ῥήμασι χαὶ μὴ ἰσχύοντα πολὺν χρόνον φιλασοιιίς σχολάζειν ὑπισχνεῖται 

αὐτῷ συντόμως ἅμα καὶ (σαφῶς) λέγειν περὶ τῶν προχειμένων, ἵνα μὴ δόξῃ ἑαυτὸν ἐπαινεῖν. 

6 Πορφύριος ὡς ἐπαγγειλάμενος τὰ τῶν πρεσβυτέρων λέγειν. φησὶ γὰρ τῶν μὲν βαϑυτέρων 

πε πενος ζητημάτων, τῶν δὲ ἁπλουστέρων συμμέτρως στη χα σα πΕἾ Ως, re) πρὸς τὸ μέτρον 

καὶ τὴν δύναμιν τοῦ ἀχροατοῦ. τὸ δὲ στοχασόμενος οὐ πρὸς ἑαυτὸν εἶπεν ὁ Πορφύριος (οὐδὲ. 
γὰρ φιλοσόφου ἣ ἐπιστήμονος τὸ στοχάζεσϑαι), ἀλλὰ πρὸς Χρυσαόύριον ἀφορῶν τοῦτο εἴρηχεν 
ζοῦτος γὰρ ἦσ oe πρὸς τὰ πολιτικὰ πράγματα, ἤγουν τὰ δημοσιαχά), τουτέστι ee 
σοι σύμμετρα εἶναι τὰ πρεσβύτερα. ἢ TO στοχασόμενος ἀπολογίαν ἔχει ὁμοίαν τῷ [τὸ cod.] 7 πειρά- 
σομαι" μετριάξων γὰρ τοῦτο εἴρηχεν ὁ φιλόσοφος. Υ ἐπινοίαις om. V ϑεορουμένων CV 
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Ἁ 5 lA σ 5 Ν 5 

VOL μὲν SXELVWY λεγομένων, 000% WITS ξπξιὴὴ γινώσχεται εστι υὴτξε STCLOT, 

> ~ > v - x la 2F 
ἀγνοεῖται οὐχ ἔστι, ws ϑεός, νοῦς, ψυχή (ταῦτα γὰρ ov te γινώσχηται ἐξ ‘ 

, 
[7] 

( ~ F, wv “μὰς ΣῊ a INA, πολ im 5 ! + ~ ΔΝ πὶ ἡμῶν χἄν τε ἀγνοῆται οὐδὲν ἧττον ἔστιν), ἐν φιλαῖς δὲ ἐπινοίαις λεγομένων 
σ 5 ay v 5 > 5 ~ 5 ΄ ὅσα ἐπειδὴ γινώσχεται ἔστι xual ἐπειδὴ ἀγνοεῖται οὐκ ἔστιν, ὡς εἶναι γένεσιν 

af >) ~ A Cc , ») ὁ Ὁ c ~ ΄ ποτῶν τὴν ἥμετερῷ Ἰνῶσιν, ὄλεϑρον ὃὲ τὴν ἡμῶν ἄγνοιαν, ὡς τραγέ- 
΄ AN \ > ra -ὠ 33.40 

hagos ual ἱπποχένταυρος (οὐδὲ γὰρ οἶδεν ἢ φύσις τοιαύτην χρᾶσιν, αλλ 
ist [2 l4 δ ΄ 5 ~ ce ,~ , , 

ἢ ἡμετέρα διάνοια ἐτυράννησεν ἐχ τῶν ἁπλῶν σύνϑετόν | τι ἐπινοήσασα" 59r 
VA > ~ σ \ 

(noe τραγέλαφον χαὶ ἰδοῦσα ἵππον χαὶ λ ρων \ Vv 5 ᾿αβοῦσα γὰρ τράγον χαὶ ἔλαφον ἐποίη 
ἐπ τοίησεν ἱπποχένταυρον), τῶν οὖν ὄντων πάντων, χαϑὰ εἴρηται, 

10 ἢ ὑφεστώτων 7% ἐν υόναις ψιλαῖς ἐπινοίαις θεωρουμένων, ἡδυνάμην. φησίν, 
~ \ δ ΕἾΝ l4 , CY oY 4 a? \ la 

ζητεὶν ta γένη ual ta εἴδη ποτέροις weTetyH. εὐλογους GE [LOL τᾶς Enth- 
| hee | \ | i h ΕΣ] 

> Ἁ c ~ ~ ~ a ΄ A \ ΟΣ 

σεις ἐποίει χαὶ 7 τῶν παλαιῶν περὶ ταῦτα ee ol μὲν yao cheyov 
{τ , ‘ \ Vs ΄ ? ΄ 

ὑφεστάναι τὰ γένη χαὶ τὰ εἴδη. ὡς [[ἰλάτων χαὶ στοτέλ HS χαὶ οἱ τοι- 
T i 1 ΓΕ] ρ 

~ 7 Ὁ ΄ 7 

οὔτοι, ᾿Αντισϑένης δὲ 6 Κυνιχὸς ὁ τοῦ ἜΗΝ ee ἔλεγεν μὴ 
> \ fs o 5 ~ ~ 9X 

15 εἶναι τὰ χαϑόλου οὕτως ἐπιχειρῶν: ᾿ἀἄνϑρωπον ὁρῶ, ἀνθρωπότητα δὲ 
5 ΄ ~ \ σ ΄ - a , S\ > e ~) (oye Vie oy, 7 

οὐχ ὁρῶ, xat ἵππον ὁρῶ, ἱππότητα Of οὐχ ὁρῶ. aX, ὦ ἌἈντι 
> i \ A 5 A ΄ αὐ ἢ ἐφ ζς » \ ΄ ~ isd \ wv 

σϑενες᾽, φησὶ πρὸς αὐτὸν 6 [Πλάτων, “οἷς μὲν ὁρᾶται ἵππος χαὶ ἀνῦρω- 
aN oN Lt fe γ΄ a ~_) 5 C ΩΝ he > aX ΄ ἘΣ τ Ὁὔγ 

TOS ὦ U e008 ets 919 Ἐπ ξοτὶ 0 LKILOUS, OUS ξ ται LYUOWM- TOs τὰ χατὰ μέρος ἔχεις, τοῦτ ἔστιν ὀφθαλμούς, οἷς OF ὁρᾶται ἂν hou 
΄ \ ΄ /, ’ , 52 ~ ‘ 5 σ ΄ 

πύτης χαὶ ἱππότης τὰ χαϑόλου οὐχ ἔχεις" νοῦν γάρ οὐχ ἔχεις “ ὅτι Yap 

Φ \ ΄ 5 τ 5 ~ D, , ~ “- 

90 εἶσι τὰ χαϑόλου χαὶ οὐχ ἐν Ψιλαῖς ἐπινοίαις μόνον χαϑέστηχεν, δηλοῖ χατὰ 
᾿ i i 

Ἁ 

τὴν δυοιοπάϑειαν: πόϑεν yao ὁρῶντες γασμωμένους τινὰς ἡ ἀποροῦντας 
| ‘ Creal waaay 

~ ΄ fy \ e 

παραχρῆυα ἀνάγχῃ τινὶ χινούμεϑα πρὸς τὸ ὁμοιοπαϑὲς ἐνεργεῖν, εἰ μὴ 
, ~ 5 

χοινόν τι χαϑόλου ὑπῆρχε πρὸς ἀλλήλους: | 
oO VY 

᾿Αλλὰ καὶ τούτου δειχϑέντος ὅτι ὑφεστήχασι τὰ γένη ual τὰ εἴδη, οὐ 5Yv 
ἢ > 7 ~ ic ΄ 3 ? Vv + he l4 ws 

25 τοῦτο πέρας ἐποιούμην τῆς ζητήσεως ἀλλ᾽ ett ποιχιλωτερᾶ μὲ τις ζητησις | | ’ i lack 
mY. ~ ΄ x ΄ vy “ ΄ 

ἐξεδέχετο: τῶν γὰρ ὑφεστώτων πάντων ἢ σωμάτων ὄντων ἣ ἀσωμάτων 
5 ~ ~ ~ Va 

ἐνῆν ζητεῖν πότερον τὰ χαϑόλου, τοῦτ᾽ ἔστι τὰ γένη χαὶ τὰ εἴδη, σώματα 
Bs ohare Ne Ἂ eh ΄ SN 3 aaa apes ~ + ~ Ὁ 

ἢ ἀσώματα. εὐλόγους δέ wor πάλιν τὰς ζητήσεις ἐποίει τῶν παλαιῶν ἢ 
τς XN ΡΞ ΞΕ Ὁ , e \ St πὶ 2 ΟἿ Ae ΞΘ. = Qg/ 5 

περὶ ταῦτα διαφωνία of γὰρ Στωϊχοὶ σώματα εἶναι ἔλεγον τὰ χαϑόλου, οὐ 
~ >\ la %»53 3 \ ¢ \ Vv x ~ beet ~ Vv 

30 ταῦτα δὲ μόνον ἀλλὰ xual πάντα τὰ ὄντα χαὶ τὸ ϑεῖον αὐτὸ σῶμα ἔχειν, 
~ ~ ~ | , ~ ~ 

ἀλλὰ λεπτομερές (τοῦτο δῇϑεν τὸ ὅσιον αὐτῶν), ἵνα διὰ πάντων δῆϑεν τῶν 
Vv ~~ ee wv ~ 5 “4 \ ‘ ~ b) " x A “Ἁ 5 Ἁ 

ὄντων διέλϑῃ, ἄνθρωποι ταῖς ἀληϑείαις σπαρτοὶ χαὶ γηγενεῖς ἀπὸ Opyas Ἢ ἀπὸ 
, Ny) ΄ v > >>) 

πέτρας τὴν φιλοσοφίαν ἐρανισάμενοι, οὐχ ἔκ τινος παραδόσεως, ἀλλότριοι 
2 x » ~ ~ , 3 >. ΓΑ 

ὄντες χαὶ αὐτοῦ τοῦ φιλοσοφίας ὀνόματος, εἰ uh εἶχόν τινα χαραχτηρί- 

1 γινώσχεται --- ἐπειδὴ om. V 2 γινώσκεται C 3 et 4 ἀγνωεῖται C 

7 4 om. ὦ | ἐτυράννισεν V 8 λαβοῦσα -- ἱπποκένταυρον (9) om. V 10 ὕφε- 

στότων C! éxotvotats V! ϑεορουμένων C 11 μου C (cf. v. 28) 12 χαὶ 

ἣ τῶν παλαιῶν] τῶν παλαιῶν ἡ (sed ἡ τη.) Ὁ περὶ] διὰ V (οὗ. v. 29) 14 ᾿Αντισῦ.] 

ef. Zelleri Ph. Gr. Il? p. 254 τοῦ om. V 15 post ὁρῶ add. λέγων V 

17 φησὶ om. C 19 τὰ om. C ὅτι γάρ εἰσι τὰ καϑόλου --πρὸς ἀλλήλους (23) om. V 

(recte, ut videtur) 20.21 κατὰ thy supra scr. C? 21 ἀποροῦντας haud sanum 

25 τις om. V 26 doopdtwy V 28 μοι scripsi: pov CV (ef. v. 11) 29 Στωϊχοὶ] 

ef. Zelleri Ph. Gr. Τῦ3 p. 117 31 διὰ πάντων δῆϑεν] δὴ πάντα C 92 γηγενῆς C 

(σπαρτοί te χαὶ αὐτόχϑονες Plat. Soph. p. 241 C) ἀπὸ δρυὸς] cf. Hom. τ 163 

34 τοῦ] τῆς C τινα τὸν yapaxt. V χαρακχτιρίζοντα C 

rm 
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fovta τὸν φιλόσοφον, τὸ ὑψηλόν φημι τῆς ζωῆς, ὅπερ ἔργον ἐστὶ τοῦ 

πραχτιχοῦ φιλοσόφου: ἐχείνων γάρ εἰσιν at μεγαληγορίαι αὗται. μόνος 6 
A Xx >] , . ~ 5 ~ \ 

GO90S πλούσιος ὡς μὴ τον SQOTUENOV 7 πλοῦτον TAODTWY ἀλλὰ τὸν ἀεὶ παρα- 
, ¢ \ , ~ ΄ ΕῚ - ΝΣ os : 

μένοντα (σοφία γὰρ μόνη τῶν χτημάτων ἀϑανατον). | μόνος ὁ σοφὸς εὐτυ- GOr 
5 ς - > ~ 3 ΄ a 

ὃ χὴς ὡς τῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ὀρεγόμενος χαὶ διὰ τοῦτο μηδέποτε ἀποτυγχάνων, 
‘ 

\ 

υὖνος ὁ σοφὸς ἄρχων ὡς εἰδὼς πῶς δεῖ ἄρχειν χαὶ διὰ τοῦτο ἀεὶ ξαυτοῦ 
ν 5 - 

ἄρχων χαὶ vy, ἀρχΈμενος, διὰ ταύτας οὖν τὰς μεγαληγορίας ἠξιώϑησαν 
~ > ess ee ΕΟ» Soy ese 7) boa ae τ ἐν ἘΣ τς 

τοῦ τῆς φιλοσοφίας ὀνόματος. GA’, ὦ Ltwixol, EGTL πρὸς αὑτοὺς εἰπεῖν; 

“οὗ δύναται τὸ τς σῶμα μιχρῷ χαὶ μεγάλῳ ὁδμοίως ὑπάρχειν, ἐπεὶ δια- 
> > \ ε ~ ᾿ >) , ca Yes ond 

10 σπασϑήσεται αὐτὸ ἑαυτοῦ, τὸ 62 ἀσώματον οἷον τὸ χαϑόλου ζῷον 
S v 

6uotws ὑπάρχε! χαὶ διπήχει ual τριπήχει" ἀσώματον om τὸ χαϑόλου. ἔτι 
~ Ν , 

οὐδέποτε τὸ αὐτὸ σῶμα ἐν διαφόροις χατὰ τὸν αὐτὸν Χο ϑεξωρεῖται: 
‘ \ »> 

ἀδιασπάστως, τὰ OF γένη “OL τὰ εἴδη ἀδιασπάστως ἐν διαφόροις ϑεωρεῖται" 
“5 wv ripen ’ ely >\ Τὰ 5 ’ 5} 

οὐχ ἄρα εἰσὶ σώματα ἀλλ ἀσώματα. 
Ξ ee ΟΣ Ἔ ΠΕΣ ΕΣ πε a eg ΣΤ ΡΣ 15 Αλλὰ χαὶ τούτου ἀποδειχϑέντος οὐδὲ τότε πέρας ἐποιούμην τῶν ζητή- ης 0 

σξων, ἀλλὰ τότε ὁ χολοφών με THY Cyt εδέχετο" τοῦ γὰρ χαϑόλου τὰ 
πρὸ τῶν πολλῶν 7 ἐν τοῖς πολλοῖς ἣ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς, ὑπὸ 

“Ἃ τριττοῦ ὄντος, ἢ Te Ι ᾿ 

ποῖον τούτων τὸ γένος χαὶ τὸ εἶδος τε Ἐς οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγματος ὗπο- 

χείσϑω δαχτύλιος ἔχων σφενδόνην χαὶ ἐν αὐτῇ ἐχτύπωμα ἑνὸς τῶν ἀριστέων. 
Ἃ » ae A δεν εὖ 

90 ᾿Αχιλλέως ἡ Αἴαντος ἢ “Εχτορος, χαὶ διάφοροι χηροὶ ἀποματτόμενοι τὸ ἐχτύ- 
πωμα τοῦ δαχτυλίου uat τις ἑστὼς χαὶ ϑεώμενος τὰ ἐν τοῖς χηροῖς, ὃς χαὶ ἀνα- 

τος λέγων “εἶδον πολλοὺς χηροὺς τὸ αὐτὸ ἐχτύπωμα on ἔστιν οὖν 

τὸ ἐν τῷ δαχτυλίῳ τὸ πρὸ τῶν πολλῶν, τὸ ἐν τοῖς χηροῖς τὸ ἐν τοῖς πολλοῖς, ὃ 

ἑστὼς χαὶ Ὁ. πον τοὺς τύπους τὸ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς. χαὶ οὕτως μὲν | 00» 

τοῦ παραδείγματος. ae ὃς τῶν πραγμάτων αὐτῶν τὰ πρὸ τῶν πολλῶν 
la ἣν. 

στιν ἐν τῷ δημι es τοῦτ᾽ ἔστιν of λόγοι xa ods τὰ ὄντα δημιουργεῖ (χαὶ 
’ 

τῷ σι 

Os Oy Ms 
ῃ ἐν 

τὸ εἶναι ἔχουσι τὰ ἐ Ὧν ὀλλοῖς ἐν cate uy are ΣΝ 2. wih πὶ τοῖς πολλοῖς ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν ἐπιστημόνων" ἐν γὰρ 
80 τῇ τούτων φαντασία τὸ {Ἢ ἔχουσι τὰ ἘΠ wat τὰ εἴδη ἤτοι τὰ χαϑόλου. 

\ 

Ταῦτα πάντα δυνάμενος ζητῆσαι οὐ Cie ἀλλ᾽ ὥσπε =P ἐπὶ εἰσα- 
γωγιχῇ διδασχαλία διαλεχτιχώτερον τὰ περὶ ad ὃ 

5 

tT 

it Lae ΄ ον το = \ ν ΄ € , > 

Tl τιν UTOXSLTAL AGE Te τινος τις ται. UTOXSLULEVOY τυχὸν εστι 

τὸ περὶ οὗ 6 λόγος, χατηγορούμενον δὲ τὸ περὶ ἐχείνου λεγόμενον" 

1 ὑφιλὸν C 4 μόνη om. V ante ἀϑάνατον ras. VIII litt. C 5 αὐτῶν Ο 

6 ἄρχειν] ἔχειν V 7 ταύτας] τὰς (in marg. ταύτας) V 9 ὁμοίως om. V 

πειδὴ V 10 ἑαυτ.] δι᾽ ἑαυτοῦ C 11 δίπηχυ χαὶ τρίπηχυ V ἔτι--- ἀσώματα. 
(14) om. V 16 τότε] τούτου C χελοφῶν (superscr. zAc) V 18 ποῖον. 

τούτων] ποῖον (superscr. w) τοῦτο V 20 7 “Extopos om. Υ͂ ἀποματτώ- 

μενοι V 21. 22 ἀναχωρίτων Ο 23 τὸ (post οὖν] τῷ V τὸ (ante ἐν τοῖς 

χηροῖς)}] καὶ Ο 23.24 τὸ ἐν τοῖς πολλοῖς --- ἐπὶ τοῖς πολλοῖς om. V 27 ἰδέας καλεῖ 
τὰ] δὲ καλεῖν ὁ ta V 29 ταῖς Ψυχαῖς] τοῖς πολλοῖς V 30 τὰ γένη --- καϑόλου 

om. V 31 ζητεῖσαι (pr. 1.) C ζητῶ (alt. 1.) V ἐπὶ] ἐπὶ C 
92. διαλεχτιχώτερον post αὐτῶν transp. V 30 pr. τί om. V 
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> cw ~) \ » ¢ a >\ X ~ Ἃ 

οἷον ᾿ἄνϑρωπος vine + τὸ ἀἄνϑρωπος ὑπόχειται, χατηγορεῖται δὲ τὸ νιχᾶ. ἢ 
\ wv id ΄ ( 3 \ , , 

χαὶ ἄλλως" ὑποχείμενόν ἐστι τὸ τῷ ἀρϑρῳ συνταττόμενον, χατηγορούμενον 
» te v ~) way 

τὸ μὴ συνταττόμενον dotpm, οἷον 6 ἀἄνϑρωπος περιπατεῖ. χαὶ ἄλλως 
, ΠῚ Οἣ΄ον 5 ~ ΄ Vv ~ 

porch τὸ Be REN ον υεῖζόν ἐστι τοῦ ὑποχειμένου 7 ἴσον αὐτῷ, 
<< ῶ2 32 

(ὃς @- 

aL as AX ΄ 7 ~ 5 ΄ “Ἃ v nn Vs 

5 ἔλαττον GF ὑδέπ OTE, τὸ OF UTOXELUEVOY TAY τηυνᾶντιὴν qj LG0v uy ἐλάττων, 

5 SNA =o ὯΝ ΞΡ ΞΡ ΑΝ Ἐς ΕΞ Coc χνὃ ἘΞ Ν᾽ δ ο ‘a? aan hax τ ἘΞ ΕΣ Ἔ 5 

οὐόεποτε OF μεῖζον" εἰ γὰρ εἰπὼω ὁ ἀνῦρωπος ζῷον, τὸ ζῷον χατηγορεῖται 

τοῦ om χαϑολιχώτερον αὐτοῦ ὄν, ἐὰν G8 εἴπω “ὃ ἀνϑρωπος γελαστι- 

χύν᾽, τὸ γελαστιχὸν χατηγορεῖται ἴσον ὃν τῷ ἀνθρώπῳ" - τι γὰρ ἄνϑρωπος, 

γελαστιχόν, χαὶ εἴ τι γελαστιχόν, ἀνῦρωπος. τὸ δὲ ὑποχείμενον οἷον 6 

10 ἄνϑρωπος ἢ ἴσον ἐστὶ τῷ χατηγορουμένῳ οἷον τῷ γελαστιχῷ, ὡς εἴρηται, 
7, ἔλαττον τοῦ χατηγορουμένου οἷον τοῦ ζῴου, οὐδέποτε δὲ μεῖζον. 01: 

πὼν ὅτι τῷ θυ τέ Ses eee ne indy ὅτι τῶν βαϑυτέρων ἀπέχομαι ζητημάτων προσφόρως ἐπή- 
~ ~ ~ σ 

Ἴα]ε τὸ αὐτίχα περὶ τῶν γενῶν τε χαὶ εἰδῶν, ὅτι περὶ τούτων 
15 ἠδυνάυμην πολλὰ ζητῆσαι. 

ρ.1,.10 Τὸ μὲν εἴτε ὑφέστηχεν. 

5 A tL ΡΊΞΕ, ῃ he Pa (ges ae Com ae. πὰ γι ΧᾺ) " “τ - 

tapeper ἐπίνοια, ψιλῆς ἐπινοίας, ὅτι ἢ ἐπίνοια τὸ ov ἄλλως ποιεῖ νοεῖ- 
σϑαι, οἷον ἐχ τοῦ eee τριγώνου popes τὸ σχῆμα χαὶ αὐτὸ xa? 

\ 

αὑτὸ ἐπινοοῦσα τὸ τρίγωνον, ψιλὴ Gb ἐπίνοια ἢ τὰ ἀδύνατα τῇ φύσει 
90 ἀναπλαττομένη ὡς τραγέλαφον χαὶ τὰ τοιαῦτα. 

Ρ.111 Καὶ πότερον χωριστά. 

> 

" ἢ | \ ~ ~ , ~ ~ 

Χωριστὰ τὰ πρὸ τῶν πολλῶν νοητέον, ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς τὰ ἐν 
~ \ ~ ~ c > 

α ὑφεστῶτα τὰ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς, ὡς xal dvw- τοῖς πολλοῖς, περὶ ταῦτ 

τέρω εἴρηται. 

25 p.1,12 Παραιτήσομαι λέγειν βαϑυτάτης. 

Μηδεὶς ἐγχαλείτω τῷ Πορφυρίῳ, 6 χαὶ τοῖς ῥήτορσιν ἐγχαλοῦσιν ὑπισ- 
| ry ry ie) 

χνουμένοις μὲν σιωπᾶν, λέγουσι ὃὲ τὰ “ι΄. σιω oe οὐδὲ γὰρ 
~ 

τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλὰ λέγει μὲν τὰ προβλήματα, ΟΣ δ δὲ "ἢ ἐπιχειρήματα. 

1 ὑποχείμενον C 2 ἄρϑρω] ἀνθρώπω C 3 ἄρϑρω] ἄρϑρον C 5 ὑπο- 

χείμεμενον C 6 et 7 6 (utrobique) om. C 6 τὸ ζῶον om. V 7 χαϑο- 

λικότερον C ὄν] ὑπάρχον V δὲ om. V 9 6 om. CO 10 τ 
γελαστιχόν V 11 οὐδέπετε V 12 τῶν om. C (ef. v. 14) 17 ἡ om. V 

ποιεῖν V 18 χωρήζουσα V τὸ (ante σχῆμα) om. V 21 xpdtepov C 

χωρηστά V 22 τὰ (ante πρὸ) supra ser. C: om. V 23 ταῦτα] ταυταῦτα C: τὰν 

24 εἴρηται] p. 48,17 25 παραιτήσομε C 26. 27 ὑπισχνεῖσϑαι V 27 λέγειν V 
28 λέγειν \ 

Comment. Arist. XVIII. 1 Eliae in Porph. Isag. et Arist. Cat. 4 



5O ELIAE IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 1,14—18] ¢. 17. 18 

. Ts ~ ~ 4 

p. 1,14 Τὸ δὲ ὅπως περὶ αὐτῶν χαὶ τῶν προχειμένων. 

aN ΄ a ~ A , p pee eae 5 ~ \ ~ 

Μηδεὶς νου ίσῃ διττολογεῖν τὸν [Πορφύριον εἰπόντα αὑτῶν χαὶ τῶν 
I~ ~ x ΄ , A 

προχειμένων: αὐτῶν μὲν γὰρ νοητέον γενῶν τε χαὶ εἰδῶν (τούτων γὰρ 
\ ΟΝ re εἶ a Jase eee SAEs ὅλ . ~ χαὶ προσεχῶς ἐμνήσϑη), τῶν GF προχει μένων ἀντὶ τοῦ ὑφὲν ὅλων ὁμοῦ 

({(Πρᾶξις 177’). 617. 

ΠΕ pt yevows. 

p. 1,18 "Bowe δὲ μήτε τὸ γένος μήτε: th ε 

\ \ / \ > ) »} \ eed ats a “ ΡΞ Pees 6: =: Μετὰ τὰ προοίμια χαὶ ἐπ᾽. αὐτοὺς ἰτέον τοὺς ay@vas. ἀρχὴ ὃξ τῶν 

10 ἀγώνων Fury τς τὸ γένος ὡς χαὶ οὐσιῶδες χαὶ χαϑόλου" ὡς μὲν γὰρ 
οὐσιῶδες προτέταχται ἰδίου χαὶ συμβεβηχότος, ἐπουσιωδῶν ὄντων, χαὶ νιχᾷ 

ἐν τούτοις, ὡς ὃὲ χαϑόλου vind διαφορὰν χαὶ εἶδος" τριῶν ic οὐσῶν odstw- 

δῶν φωνῶν χαϑολικώτατον μὲν τὸ γένος, μεριχώτατον δὲ τὸ εἶδος, μέση 

τούτων ἣ διαφορά, τοῦ μὲν γένους μεριχωτέρα, τοῦ δὲ εἴδους χαϑολιχωτέρα. 
15 ἀλλὰ χαὶ δι’ ἄλλην αἰτίαν ἀπὸ τοῦ γένους ἀρχτέον, διότι τὸ μὲν γένος 

4 te vv / ¢ Ὁ ΄ “Ὁ \ V>._ ’, \ Wy ‘ ῥίζῃ ore, πρέμνοις at διαφοραί, χλάδοις τὰ εἴδη, παραφυάσι ta ἴδια xat 
L4 \ v > ΄ er Ba - τὰ συυβεβηχότα. χαὶ ὥσπερ αἱ παραφυάδες μὴ ἔχουσαι οἰχείαν ρίζαν ἄλλοις 

΄ > Ψ' 

το τ ππ χαὶ παραπλέχονται; οὕτως χαὶ τὰ ἴδια χαὶ τὰ συμβεβηχότα 
μὴ ἔχοντα ἰδίαν ὑπόστασιν παρυφίστανται τοῖς αὐϑυποστάτοις. εἰχότως 

20 οὖν ἀπὸ τοῦ τς ἀρχτέον. χαὶ δι᾿ ἄλλην αἰτίαν τὸ γένος προταχτέον" 

γένους γὰρ ὄντος εἴδη εἰσὶ χαὶ διαφοραὶ χαὶ ἴδια χαὶ συμβεβηχότα, τούτου 

2 τῶν om. V ὃ μὲν om. V te om. OC ὃ post φωνῶν ex Ammon. 
v ~ « , ν - , - A 

(p. 45.46) add. haec εἴ te τ ἔτι] ποῖα ὑποχείμενα zal ποῖα κατηγορούμενα; τοῦτο γὰρ 

διδάξαι τῇ λογιχῇ πραγματείᾳ Ἡ ἔξε θα ἔστι γὰρ διαλαβεῖν περὶ τῶν γενῶν τε χαὶ εἰδῶν 

ϑεολογιχῶς, ὡς Πλάτων ἐν τῷ Παρμενίδῃ ἔλαβεν (]. διέλ.), ἔστι χαὶ φυσιχῶς ὡς ὁ ̓ Αριστοτέλης. 
χαὶ τούτων μάλιστα οἱ ἐκ τοῦ περιπάτου" ὶ ~G 2 = < ὅτι ὁ Πλάτων βαδίζων ἐποιεῖτο πρὸς ἑταίρους 

[ἑτέρους 1] τὰς συνουσίας διὰ τὸ τὸ σῶμα ποιεῖν διὰ τῶν γυμνασίων ἐπιτήδειον πρὸς 

ψυχῆς ἔλλαμψιν [ἔλαμψιν Ν], ὡς γὰρ ἂν ἔχῃ [ἔχειν V] τὸ ὄργανον, οὕτως καὶ ἡ ἐνέργεια 

τοῦ τεχνίτου διαφαίνεται [διαφένεται V']. καὶ τούτου χάριν ἐλέγοντο [ἐγένοντο V] Tepe 

πατητιχοί. μετὰ οὖν τὴν τελευτὴν Πλάτωνος διεδέξαντο [διεδέξατο V] τὴν διατριβὴν ὅ τε 

"Δριστοτέλης χαὶ ὁ Ξενοχράτης, ὁ μὲν ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ Λυχείῳ ὁ δὲ Ξενοχράτης ἐν τῇ 
᾿Αχαδημίᾳ. ἐλέγοντο οὖν οἱ μὲν ᾿Αριστοτέλους Περιπατητιχοὶ éx Λυχείου, οἱ δὲ Ξενοχράτους 

Περιπατητιχοὶ ἐξ ᾿Αχαδημίας. ὕστερον οἱ μὲν τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἐκλήϑησαν Περιπατητιχοὶ 
ἀποβαλόντες τὸ ὄνομα τοῦ τόπου, οἱ δὲ τοῦ Ξενοχράτους ᾿Αχαδημαϊχοὶ ἀποβαλόντες τὸ ΠΕερι- 
πατητιχοί. V 6 πρᾶξις τη΄ addidi 9 δὲ] μὲν C 10’ pr. ὡς 05: 05 G's ὍΝ 
11 ante ἰδίου add. zat V an ἐπεισοδιωδῶν ? (cf. p. 36,4) 12 διαφορᾶ χαὶ εἴδει V 
14 μεριχωτέρα] γενιχωτέρα C 15 ἀπὸ om. Ο (ef. v. 20 p. 51,10) 16 πρέμνω C 
17 χαὶ ὥσπερ --- συμβεβηχότα (18) om. V 20 τοῦ] τῶν (superser. 05) V: om. Ὁ 
21 yap om. V 
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ELIAE IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 1,18] ο. 18 51 

bos X v ee 5 y = Som » ae \ Ἁ Lf , 7 Co \ 7m 

ὃξ μὴ GVTGS οὐδὲν τούτων ἔστι. χαὶ μὴ ἀντιστρέψῃς λέγων ὅτι τὸ εἶδος 
= ae Ξ ΜᾺ = \ A ἌΡΑ. ΟΣ ἢ Υ δ SQA > ΄ 5 BAN SSN 

TPOTAATEOV® ELO0US γαρ μὴ GYVTOS GLOE γένος OUGE οιἰάφορα, OLX toloy OvOS 
5 ΡΝ ΣΡ ΤΡ ΤΡ ΤΣ συμβεβηχός: εἰ γὰρ χαὶ τὸ γένος τῷ εἴδει a ὃος τῷ γένει, T 

3955? 3 \ \ > \ 4 \ e \ x eX v ᾿ 

ἀλλ οὐχὶ τὰ αὐτὰ μέτρα: ὥσπερ γὰρ ὃ πατὴρ παρήγαγε τὸν υἱὸν αἴτιος Gar 

1 

ἔτ 
See ΚΘ x \ mney ae. 2 \ =e ΣΑ͂ v \ ~ » © 

αὐτῷ γεγονὼς TOD εἰναι χαι της QUT EOTL XAL τοῦ avipw Troy 

ν᾿ ΄ ε ΄ yv ~ a 

εἶναι χαὶ υἱόν, ὃ δὲ υἱὸς τς τί πὶ τῆς ee aes cule ae 

» ~ 

TOS, χαὶ πρὶν av γένηται arate οὕτως χαὶ τὸ γένος αἴτιον ᾿ εἴδει: χαὶ 
~ τ ~ S > ν ~ la 

τοῦ εἶναι χαὶ τῆς τς τὸ ὃὲ εἶδος αἴτιον τῷ γένει σχέσεως μόνης. 

εὐλόγως οὖν ἀπὸ τοῦ γένους δεῖ ἄρξασϑαι. 
? so wee 5 Pe \ ke "δ γ, ’ Pa ‘ ~ Ὁ 

Αλλ᾽ ἐπεὶ τὸ γένος ὁμώνυμός ἐστι φωνή (ἐν γὰρ ταῖς δέχα χατη- 
Os ~ Vv , [4 ΄ 7 >) 

γορίαις θεωρεῖται, et ye ἑχάστη γένος λέγεται, ἀρχεῖ δὲ πρὸς τὸ ποιῆσαι 
σ' A >] a7 / ὡς v Oy eZ as 

ὁμωνυμίαν τὸ ἐν δύο μόνοις πράγμασι Dewpstotar, οὔτι λέγω ἐν δέχα), 
φέρε διαστείλωμεν τὴν ὁμωνυμίαν. εἰ γὰρ μὴ τοῦτο ποιήσωμεν, εὑρισχό- 

υεϑα το φϑεγγόμενοι, τοῦ μὲν χατὰ ἄλλο σημαινόμενον ἐρωτῶντος, 
~ Sr SS, ΟΝ \ ! 7 C \ ! Q/ Ὁ σ τοῦ GE χατὰ ἄλλο νοοῦντος. ἀλλὰ χαὶ Ψψευδόμεϑα μὴ ψευδόμενοι, ὡς ὅταν 

΄ ΠΣ ial ~ . 
ἴπωμεν “Αἴας ἐμονομάχησεν “Extoprs τοῦτο γὰρ χαὶ ἀληϑὲς χαὶ ψεῦδος 

διὰ τὸ διάφορον τῶν σημαινομένων. ἀλλὰ χαὶ τὸ ϑαυμαστὸν οἰχήσεται 
τὸ χοινωνιχὸν τῶν ἀνθρώπων πρᾶγμα τῆς οὐσίας ἡμῶν παραστατιχόν: ὡς 

᾿ " ΄ , - 555 = 
jap οὐχ ἔστι Πέρσας Αἰγυπτίοις συμπολιτεύεσϑαι διὰ τὸ ἀλλότριον τῆς δια- 

λέχτου, οὕτως οὐδὲ οἱ τὰ ὁμώνυμα φϑεγγόμενοι δύνανται πολιτεύεσϑαι μετ 
\ ~ ΄ eo ~ , ΄ 

λλήλων. ἐπεὶ οὖν ταῦτα οὕτως ἔχει, oe τοῖς διηγορευμένοις χανόσιν RQ. 

Rey, > ~ , \ ~ > , ~ 
TO Δριστοτέλο οὺς ἕν τῇῃ Tor πιχῇ TOAYUATSLA περι τὴς οιαχρίσεως τῶν 

- , \ 

6 
ὁμωνύμων τ | φησὶ γὰρ ὅτι πράγματος προτεϑέντος, οὗ 7, ont αντιχὴ Glav 

φωνὴ οὐχ αὐτὸ μόνον σημαίνει ἀλλὰ πλείονα, δεῖ τρία τινὰ τότε ποιεῖν, 
ἀπαριϑμεῖσϑαι τὰ σημαινόμενα χαὶ διορίσαι περὶ οὗ ὃ λόγος χἀχεῖνο ὑὕπο- 

{PACTS 7 ὁρισμοῦ ἀξιοῦν: οὐ γὰρ ἀποδεχτέον τὸν ποιητὴν λέγοντα περὶ 

τοῦ χυνὸς 
ὅς τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν" 

80 ἔδει γὰρ ἀπαριϑμήσασθϑαι τὰ σημαινόμενα χαὶ διορίσαι περὶ ποίου 6 

Ὁ] χυνός] κοινός C χερσέου © 32 εἶπεν (pr. 1.) V 

‘ 
£2 \ > , , 

λόγος, τορι ον οτος περὶ χερσαίου, περὶ ἐνύδρου, χαὶ οὕτως 
εἰπεῖν ὅπερ ἐβούλετο. φέρε οὖν εἴπωμεν τὰ σημαινόμενα τοῦ γένους. 

" iy ‘ ‘ 

2. 3 οὐ συμβ. V 4 an (κατὰ ta? 5 αὐτοῦ V τοῦ ἄνϑρ.] τὸ ἄνϑρ. V 
6 τοῦτ᾽ om. V 7 τοῦ ἄνϑρωπον (ex ἀνθρώπου corr.) C: ἄνθρωπον V 8 ἂν om. V 

9 εἶδος} ἴδιον V post alt. σχέσεως add. χαὶ V 12 ἀρκεῖ ex ἀρχὴ corr. C 

πρὸς τὸ om. V ποιεῖσαι C 13 οὔτι] οἷόν τι V 14 διαστείλομεν C 

10 κατὰ om. V 18 ταυμαστὸν V οἰχήσεται] εἰ χρήσεται V 19 χοινονιχὸν C! 
21 ὁμόνυμα C! moA.| an διαλέγεσϑαι ὃ 22 οὕτως ταῦτα colloc. V διηγορευ- 

μένοις] διηγουμένοις V 23 ἐν) μὴ V ἐν τῇ Τοπιχῇ] cf. Α 18 p. 108418 sq. Z 2 

p. 1990 19 sq. 24 γχρησόμεϑα C 25 post δεῖ add. τοίνυν V 26 ἀπα- 

ριϑμήσας V οὗ] ποίου V (cf. p. 53,4) 26. 27 ὑπ ieee φῆς --- ἀξιοῦν] ὑπογράψεις 
ὁρισμοῦ ἄξιον V 27 τὸν ποιητὴν] Hom. Χ 32 28 ὅς τε C?: ὥστε C!: ὡς τὸ 

V: zat te Hom. gépew V πολλὸν] πολλὺν C: πολλῶν V 30 ἔδει] ἔχει V 

πομεν (alt. 1.) C 

45 
τ 
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~ sa 7 ao ‘ , ’ ᾿ς 4 a 5 ~ , 

Asi εἰδέναι ὅτι τὸ γένος τρία σημαίνει, χαὶ ἔστιν Ev αὐτοῦ σημαινό- 
,-~C SC , >] Ce 53 ae μὲν ηλ ἘΞ “τ Ξ Sess [4 = 

usvov TAT Ios ἀνθρώπων ex μιᾶς ἀρχῆς προελϑὸν μετὰ τῶν ἐξ ἐπιγαμβρίας 
5 ~ ΄ ay ~ 5 ~ > et ~> 

αὐτοῖς χοινωνησάντων, ODS ἀγχιστεῖς οἱ ποιηταὶ χαλοῦσιν, οἷον οἱ ᾿ Ηραχλεῖδαι 
“> " 5 ; ~ ~ Ἢ ue Weg ~ 

πλῆϑος ὄντες ἀνθρώπων ex μιᾶς ἀρχῆς προξλϑὸν τοῦ ᾿ Ηραχλέους. ἐνταῦϑα 
ὌΝ ~ 4 , ς x ἃ ~¢ CN ad 5 δὲ τρεῖς σχέσεις χεχρυμμέναι εἰσίν, ἑνὸς πρὸς πολλοὺς οἷον τοῦ “Ηραχλέους 
πρὸς τοὺς ᾿ Ηραχλείδας, εἴ ye λέγονται οἱ φύσαντες γόνοι χαὶ πρόγονοι" 

οὐ γάρ πώ τις ξὸν γόνον αὐτὸς ἀνέγνω" | 
,\~ oO ~ ς a~ ΔΝ, , 

πολλῶν πρὸς ἕνα. τῶν ᾿ Πραχλειδῶν πρὸς tov ᾿ Ηραχλέα, εἴ γε λέγονται 627 
ἀπόγονοι χαὶ ἔχγονοι χαὶ μετέχγονοι χαὶ γόνοι πάλιν" 

νΩ Ξ 5 v , 5 " v ΄ > > , 

10 ay ὄφελες ἄγονός τ᾽ ἔμεναι ἄγαμός τ’ ἀπολέσϑαι" 
aay ι 5 ἊΝ ἐς - ς a~ 4 ΄ v 

ἀλλὰ χαὶ πολλῶν πρὸς πολλούς, τῶν ᾿ Ηραχλειδῶν πρὸς ἀλλήλους, εἴ 
ε ~ ~ ΄ ees , ~ 4 ε 

YE οἵ τοιοῦτοι συγγενεῖς λέγονται. δεύτερον σημαινόμενον τοῦ γένους 7 
[4 , ~ f 5 ΄ “ Ὁ δ “ BD bd \, a 

ἑχάστου τῆς Ἰενέσεως ἀρχή. αὕτη δὲ 7 ἔμψυχος 7 ἄψυχος, xat ἔμψυχος 
wv ay ΄ [4 ? [4 ΄ ™ 4 Ἂς , 

vey ὃ πατὴρ ἄψυχος δὲ ἢ πατρίξ. χαὶ xad’ Exotepov ἣ προσεχὲς ἣ πόρρω, 

πάππος. δμοίως χαὶ τὸ 
¢ 

15 οἷον προσεχὲς ἔμψυχον ὃ πατὴρ πόρρω 

ἄψυχον 7 προσεχὲς 7 πόρρω, προσεχὲς μὲν ἣ πατρὶς apa de ἢ τῆς 
[ὩΣ or 

\ 

Φ 

\ 

AY πατρίδος μητρόπολις ἤγουν ἢ ἐπαρχία. χαὶ ὃ i Πορφύριος ἐπὶ τεσσάρων 
᾿ ΄ ΄ ~ , ~ 5" “ 

παραδειγμάτων γυμνάζει τὸν τοιοῦτον οἴ, ἡμεῖς ὃς ἑνὶ χαὶ τῷ αὐτῷ 
ἀρχεσϑῶμεν παραδείγματι" ἰδοὺ γὰρ ὁ ᾿Αχυλεὺς [Πηλείδης μὲν διὰ τὸν 

a 5 , A 5 [4 X 20 προσεχῆ πατέρα tov []ηλέα, τ π ὃὲ διὰ τὸν πόρρω τὸν Αἰαχόν, χαὶ 

Φϑιώτης διὰ τὴν προσεχῆ πατρίδα τὴν Φϑίαν, καὶ Θετταλὸς διὰ τὴν πόρρω 
πατρίδα τὴν Θετταλίαν: χαὶ γὰρ ual ἢ πατρὶς ἀρχὴ γενέσεως ὡς ὑποδεξαμένη 

Neve ~ \ > if ~ " χαὶ ἡμᾶς χαὶ τοὺς φύσαντας | xal ἰδιοτροπίαν ἡϑῶν χαριζομένη, et ye χαὶ 62¥ 
΄ - " 5: \ VO ,7 Ὁ 5 ~ 95, πὰ ΄ Ὁ heat A Ἀν ἡμεῖς οὐχ ἐχ παντὸς ἔϑνους βουλόμεϑα ὠνεῖσθαι ἀνδράποδα διὰ τὸ χαὶ 
τὴν πατρίδα, χαϑὰ εἴρηται, ὡς τοὺς γονεῖς ἰδιοτροπίαν ἡϑῶν χαρίζεσϑαι" 
τ 5 c 5 ~ y¥ 
διὸ χαὶ πατρὶς εἴρηται ὡς ἀπὸ TOD τιμιωτέρου χαὶ οὐχὶ μητρίς. ἔστι xat 

τῷ σι 

(ota) τρίτον σημαινόμενον τοῦ ees ᾧ ὑποτάσσεται τὸ εἶδος, περὶ οὗ χαὶ τοῖς 
φιλοσόφοις ὃ λόγος. ἀλλ᾽ οὐ μέχρι τούτων τὰ σημαινόμενα τοῦ γένους, 

Πορφύριε: ποῦ γὰρ ταχϑήσεται τὰ τ: τοῖς γραμματικοῖς τρία Ἰένη, 
a7 

30 ἀρσενιχόν, Sapa, οὐδέτερον; ποῦ τὰ παρὰ [ἰλάτωνι ἐν τῇ ϑεολογίαᾳ πέντε 
γένη τοῦ ὄντος, οὐσία, ταὐτόν, ἕτερον, χίνησις, στάσις; δεῖ γὰρ εἰδέναι ὅτι 

1 τὸ γένος om. V σημαίνει et onpatvopevoy | 4 (utrobique) C 2 τῶν C?: τὸν Οἵ 

ἕξ ἐπιγαβρίας V 3 αὐτῆς V ayy. οἱ ποιηταὶ] Orph. Argon. 224 ef. Hesych. 

I p. 387 Schm. alt. of om. C 4 προελϑὸν Laur. 72,5: προῆλθον C: προελϑόντες V 
5 πρὸς πολλοὺς οἷον tod om. C 7 0b yép ...) Hom. a 216 πώ] ποτε V 2. 

τ © 9 καὶ ἔχγονοι om. V μετέχγονοι (una litt. post pet eras.) C: petéyxovor Vo 

10 αἴϑ᾽ ὄφελες om. V (cf. Hom. Γ΄ 40) ἄγαμός te εἶναι ἄγονός V ἔμμεναι C 4 
13 τῆς γενέσεως ἀρχή] τῆς ἀρχῆς V ἔμψιχος et ἄψιχος V 15 δὲ om. V "ἢ 

16 ἡ πατρὶς --- ἐπαρχία (17) in mrg. suppl. ΟἹ 11 ἤγουν om. C καὶ ὁ μὲν om. C ᾿ 
19 ἀρχεστῶμεν Υ 21 22. τὴν Φϑίαν --- πατρίδα om. C 24 ὀνεῖσϑαι V 
20 ἰδιοτροπίαν] ἰδιοποιίαν V 26 τοῦ om. V 27 ὑποτάσεται C 29 παρὰ 

V Dav.: om. C (ef. p. 53,7) 30 τὸ πλάτωνι V (cf. Sophist. p. 244A sq.) 

31 ταὐτόν, ἕτερον] ἑτερότης, tavtétys in mrg. add. ΟἹ τάσις lloc. V τ OY, ἔἕτερο τεροτηξ, τ js 1ὴ mrg. add. στάσις, κίνησις conoe, 

δεῖ yap εἰδέναι suppl. in mrg. ΟἹ 



ELIAE IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 1,18] ο. 18. 19 aS 

, . Vv = X Vv. 5 τα X le v 

πᾶντα τὰ ὄντα, ἢ μὲν ὄντα εἰσίν, ovals λέγονται, ἧ δὲ χοινωνίαν ἔχουσι 
~ 5 = σ ΄ aX 

ταὐτὸ χαλοῦνται, ἡ δὲ πο ΠΡ ἀλλήλων, ἕτερα προσαγορεύονται. 7 δὲ 

χινοῦνται, χίνησις, ἢ δὲ ἵστανται, στάσις: οὕτως γὰρ χαὶ αὐτὰ ὃ [Πλάτων 
5 , A < c , >) ’ ‘ alt 4 , Ἁ 

ἐχάλεσε ΕΝ μεν SXAOTOD ὕπαρξιν ηὐσιαᾶν. τὴν GS χοινωνιᾶν ταὐτητητᾶ. τὴν 

A) 

5 δὲ oe or τητα, THY ἐνέργειαν χίνησιν, THY ἀνάπαυλαν αὐτῶν στάσιν. 

ποῦ τὰ παρὰ ᾿Αριστοτέλει ἐν τῇ Φυσιχῇ; ἑἕχάστης γὰρ τέχνης τὸ ὑποχεί- 

uevov γένος χαλεὶ ὁ ̓Αριστοτέλης. λεχτέον οὖν ὅτι τὰ μὲν παρὰ ἡραυμα- 

τιχοῖς παρῆχεν WS μὴ συνάδοντα τῇ φύσει τῶν πραγμάτων" ποῦ γάρ ἔστιν, 

ὦ γραμματιχοί, ἄψυχον ἀρσενιχὸν 7 ϑηλυχόν; χαίτοι τὸν χίονα λέγετε 

10 ἀρσενιχόν, τὴν δὲ ϑύραν Erinn | ποῦ δέ ἐστιν ἔμψυχον. ὃ οὐδὲ ἀρσενιχὸν G3r 
οὐδὲ ϑηλυχόν; τὸ ὃὲ παιδίον οὐδέτερον λέγεται, (ἔστι) ὃὲ πάντως 7 ἀἄρσενι- 

χὸν i ϑηλυχόν. τὰ δὲ παρὰ Πλάτωνι, ne un ϑεολογῆσαι χαιρός, χαὶ τὰ 
A > 

παρὰ ᾿ Ἀριστοτέλει, ἐπεὶ uy φυσιολοὴ ἥσαι χαιρός. τῶν οὖν τριῶν ONUALVO- 
: fh 

υένων τοῦ γένους μνησϑεὶς ὃ φιλόσοφος διέστειλε χαὶ διωρίσατο περὶ οὗ 

18 ὃ λόγος. 

Πρᾶξις (0°). 

1." , 

p-1,18 “Botze 6& uyte τὸ yévos. 

Τὸ Zotxe τρία σημαίνει" τὸ ὅμοιον, ἢ φαμεν 
βασιλῇ γὰρ ἀνδρὶ ἔοιχε, 

20 χαὶ τὸ πρέπει. χαϑό φαμεν 
οὐχ ἔστ᾽ οὐδ᾽ ἐπέοιχε τεὸν ἔπος ἀρνήσασϑαι, 

χαὶ τὸ φαίνεται, φαμεν ᾿ οὑτοσὶ 
\ 

ὃ προσιὼν ἔοιχε Σωχράτης εἶναι. ἐνταῦϑα 

οὖν τὸ ἔοιχε τὸ τ τ τς ees (vetat γὰρ τὸ γένος χαὶ τὸ εἰδος μὴ 
\ _ 

ἁπλῶς λεγόμενα. διὰ τί δέ, φασί, Ἱένους υνησϑεὶς χαὶ εἴδους ἐμνημόνευσε: 
ἢ 

25 χαὶ λέγομεν ὅτι ἐπειδὴ τῶν πρός εἰσι τὸ γένος χαὶ τὸ εἶδος, τὰ δὲ 

πρός τι χωρὶς ἀλλήλων οὔτε ἔστιν aie & γινῴσχεται. 
ν 

΄ 

p.118 ᾿Απλῶς λέγεσϑαι. 

Τὸ ἁπλῶς τρία σημαίνει, χυρίως, χαϑόλου χαὶ μοναχῶς χυρίως μέν, 

rr I EN eS a 

1—3 ἢ (quinquies) Laur. 72,5: εἰ CV χοινωνία C ὃ ὃ πλάτων αὐτὰ colloc. 

V; seribas αὐτὸς 4 ἐκάλεσε om. C 5 δὲ (ante διαφορὰν) cm. V ἀνά- 
παυλαν] παῦλαν V post στάσιν in mrg. add. ὠνόμαζσεν) C 6 ἐν τῇ Φυσιχῇ] 
ΕΟ τ 1990 11. 6ἐ ὅτι τὰ in ras. ΟἹ 8 μὴ om. V 9 χίονα] κύνα C 
λέγεται V 11 τὸ δὲ παιδίον --- ϑηλυχόν (12) om. V ἔστι inserui 12 μὴ 

in mrg. suppl. ΟἹ καὶ τὰ --- καιρός (13) om. V 10 πρᾶξις (sine numero) © 

om. V 18 ὁμοιοῖ Laur. 72,5: an ὁμοιοῦται ἢ nd ἢ C: ὡς V 19 βασιλῆι Hom, 
(Τ 170): βασιλεῖ CV 20 τρέπει V 21 οὐχ ἔστ᾽ Hom. (ὃ 358): οὐχ ἔστιν CV 

οὐδ᾽ ἐπέοικε] οὐδὲ ἔοιχε Hom. 22 φένεται V ἢ φαμὲν C: ὡς τὸν οὑτοσὶ] 

οὗτος C post εἶναι add. σημαίνει χαὶ τὸ ἴσως χαὶ τὸ φαίνεται, ὡς ὅταν ϑεασάμενός τι 
ἔχ διαστήματος εἴπω ὡς ἔοιχε ὁ (τὸ () προσιὼν ἄνθρωπός ἐστιν ἀντὶ τοῦ ἴσως ὁ προσιὼν 

ἄνϑρωπ τός ἐστιν, τὸ δὲ ἐχ τοῦ obveyyus χαὶ γγωριξόμενον ἀντὶ τοῦ φαίνεται ( 23 τὸ ἔοιχε 

post δηλοῖ transp. V 24 δέ om. V 25 ott om. V 28 τὸ] τὰ C 

ὰ 



4 ELIAE IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 1,18—22] c. 19 

ὡς ὅταν φαμὲν | ὅτι" ay pa ὃ γεγραμμένος, ἁπλῶς δὲ avilpwros 6 Σωχρά- §3y 
~ "» , wv / 

τῆς ὃ χαὶ διαλεγόμενος᾽, τοῦτ᾽ ἔστιν οὗτός ἐστι χυρίως ἄνϑρωπος. χαϑόλου 
as Ὕ ΄ v ? , = δια he 

δέ, ὡς ὅταν φαυὲν ὅτι “χαὶ Σωχράτης ἄνθρωπος χαὶ ᾿Αλχιβιάδης, ἁπλῶς 
ΝᾺ v ~ ~ , ~ ΄ Cie 

δὲ avOpwros ζῷον λογιχὸν ϑνητόν᾽ ἀντὶ τοῦ χαϑόλου. μοναχῶς δέ, ὡς 

σι ὅταν λέγηται 
ἁπλοῦς 6 υὖϑος τῆς ἀληϑείας ἔφυ 

ἀντὶ τοῦ μοναχῶς. ἐνταῦϑα οὖν τὸ ἁπλῶς μοναχῶς δηλοῖ, ὅτι οὐ μονοει- 

Ons 6 τοῦ γένους λόγος, ἀλλ᾽ ὁμώνυμον τὸ γένος χαὶ πολλὰ σημαίνει, ὡς 

ἤδη εἴρηται ἀνωτέρω. 

10 p. 1,18 Γένος γὰρ λέγεται χαὶ ἣ τινῶν ἐχόντων πως oe ἕν τι 
χαὶ ἣ πρὸς ἀλλήλους ἄϑροισις, xa ὃ σημαινόμενον τὸ ‘Hpa- 

χλειδῶν λέγεται γένος ἐχ τῆς ἀφ᾽ ἑνὸς σχέσεως. 

17) ~ \ 4 >. ~ ~ , , x ik ig 

Evradta τὰς σχέσεις δηλοῖ τοῦ πρώτου σημαινομένου: τὸ yap ἣ 
- 2 4 Χ σ £ \ ~ ~ \ σ Ryan ὦ 

τινῶν ἐχόντων πως πρὸς Ev τι δηλοῖ τὴν τῶν πολλῶν πρὸς Eva σχέσιν, 

15 τὸ ὃὲ χαὶ 
ΕΝ 

πρὸς ἀλλήλους ἀϑροισις δηλοῖ τὴν τῶν πολλῶν πρὸς 
> , ΄ ’, Vv \ 35 as ce Ἂς \ πολλούς, ἐπει δὴ οὐ πάντες οὗτοι ὁμοίως ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους (οἱ μὲν γὰρ 

ca cn a. 2} (4 ἀδελφοί, οἱ δὲ ἀνεψιοί, οἱ δὲ ἐπιγαμβρεύσαντες), | τὸ δὲ xa ὃ ἡ τ θ4- 
\ 

μενον τὸ «Ηραχλειδῶν λέγεται γένος δηλοῖ thy ἀφ᾽ ἑνὸς πρὸς πολλοὺς 
σχέσιν. 

20 p.1,22 Κατὰ ἀποτομὴν τῶν ἄλλων γενῶν. 

> , « Ὁ - 5 ~ Ἀποτομὰς χαλεῖ τὰ ὀνόματα οἷον ᾿Ηραχλειδῶν, Πελοπιδῶν, Αἰαχι- 
δῶν, ἐπειδὴ τὰ ὀνόματα ἀποτέμνουσι χαὶ ἀποχωρίζουσι τὰ διάφορα πράγ- 

ματα ἀπ᾿ ἀλλήλων" τὸ γὰρ ᾿Ηραχλειδῶν ὄνομα ἀποτέμνει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ χαὶ 
> ἀποχωρίζει τοὺς [Πελοπίδας χαὶ Αἰακίδας χαὶ Kexpontéas. 

ὡς ὅταν] ἐὰν V ὅτι om. V ὃ γεγραμμένος, ἁπλῶς δὲ ἄνϑρωπος om. V 
é in ras. © σοχράτης ΟἹ 3 post φαμὲν dimid. versus eras. C καὶ ἀλκι- 
ιάδης post ἄνϑρωπος (2) transp. C 4 ὡς om. C 5 λέγηται seripsi: λέγη CV 
ἁπλοῦς ὁ μῦϑος ....] Eurip. Phoen. 472 7 ἐνταῦϑα --- μοναχῶς om. ( 9 etp.] 

Ὁ: 51,11 10 γὰρ om. C 11. 15 ἡ (ante πρὸς ἀλλήλους) om. Porph. 11 ὃ] ὃς C 
12 ἐχ --- σχέσεως om. V 19. σημενομένου V 14 πρὸς ἕνα σχέσιν --- πολλῶν (15) 
om. C 16 οὐ om. C 17 post ἐπιγαμβρεύσαντες ex p. 52,3 repet. ode ἀγχιστεῖς 
καλοῦσιν οἱ ποιηταί, tum add. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ σχέσεως ἐμνήσϑημεν, εἴπωμεν ποσαχῶς ἡἣ σχέσις. 
καὶ λέγομεν ὅτι τετραχῶς" 7 γὰρ κατὰ τέχνην ὡς ἡ τοῦ διδασχάλου πρὸς τὸν μαϑητήν, ἢ κατὰ 
τύχην ὡς ἡ τοῦ δεσπότου πρὸς τὸν δοῦλον, ἢ χατὰ προαίρεσιν ὡς ἡ τοῦ φίλου πρὸς φίλον, ἢ 

συ τὸ Oo — 

κατὰ φύσιν ὡς ἣ τοῦ πατρὸς πρὸς υἱόν - ἡ οὖν τῶν εἰρημένων γενῶν σχέσις κατὰ φύσιν ἐστίν 
(quae ex Ammon. p. 50,11 hue irrepserunt), denique add. ἐνδέχεται ἑκάτερον αὐτῶν πατὴρ 
τὸν (sic) εἶναι κατὰ ἄλλο καὶ ἄλλο. τὸ μὲν γὰρ συνηϑείᾳ, sed ἐνδέχεται--- συνηϑείᾳ (ef. p. 5d, 
4.5) punctis cireumscriptis del. C 17. 18 σημενομένον Ὁ 18 τὴν om. C 
19 σχέσιν om. C 20 ἀποτ. thy ἀπὸ τῶν Porph. 24 χαὶ Kexpontéas 
om. V 



ELIAE IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porpb. p. 2,5—10] ©. 19 5D 

p.2,5 Kat ἔοιχε πρόχειρον. 

~ ‘ , , ~ , 7 ‘ a7 ~ 

Πρὸ εἰπεῖν τὸ τρίτον σημαινόμενον τοῦ γένους συγχρίνει τὰ OVO πρῶτα 
αὖτ ~ , ~ ~ a , 

@tov λέγει. χαὶ πῶς πρῶτον δευτέρου μὴ ὄντος λέγει: f ] 

χαὶ ΡΒ ὅτι ἐνδέγεται ἐχάτερον αὐτῶν πρῶτον ΤῊΣ χατὰ ἄλλο χαὶ 
{Tals ὡς ‘ ἢ 

5 ἄλλο: τὸ μὲν γὰρ τῇ συνηϑεία πρῶτον τὸ πλῆϑος τῶν ἀνθρώπων: ἀχού- 
\ 

, ΟῚ v ws SEC 7 ταν « «ΣῪ \ , 

σαντες γὰρ γένους εἰς ἔννοιαν πολλῶν ἀνθρώπων ἐρχόμεϑα, διὸ zal προ- 

ΕΙΣ 

> 3 co ue ~ ~ , 5 - , 

Xe ξειρον αὐτὸ ELTEY, οὐχ ATKWS πρῶτον" πρῶτον {40 EOtTL τῷ TT) φύσει 

» ΄ c , , 5 ΄ σ ι 

πρῶτον, τοῦτ᾽ ἔστιν 4 Exdotov τῆς Ἱενέσεως ἀρχή, ὅ τε πατὴρ χαὶ ἢ 
, , ~ Ἁ , a re ΄ ‘ τῷ} o = ΕΞ 5 \ ἢ" ΄ , 

πατρὶς" πρῶτον γὰρ γίνεται εἰς ἑνός, χαὶ et οὕτως πολλοὶ ἐξ ἑνός. 
\ . ao ’ ΄ aes , - 

10 χαὶ ϑαυμαστὸν ὅτι τὰ τῇ φύσει πρῶτα δεύτερα ἡμῖν φαίνεται χαὶ τὰ δεύ- 
- lA ~ ~ > ia a ΄ ΄ - ~ / 

τερα τῇ φύσει πρῶτα ἡμῖν φαίνεται, οἷον ὃ Σωχράτης ἡμῖν πρῶτος ἐστι, 
\ Ἁ Vv ~ X . Le 4 5 4) , 

τῇ δὲ φύσει δεύτερος: σχοπὸν yap ἔχει ἢ φύσις οὐ Σωχράτην ποιῆσαι «τὸ 

ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἄνθρωπον, οὗτος δὲ ἔχ τινος περιστάσεως γενόμενος φαλαχρὸς 

ἢ προγάστωρ γέγονε Σωχράτης" ὃ δὲ χαϑόλου ἀνϑρωπος ἔμπαλιν τῇ 

15 ee base πρῶτος ὧν ἡμῖν δεύτερός ἐστι. χαὶ od μόνον ἡμεῖς ἀντιπεπόνϑαμεν 

τῇ φύσει, ἀλλὰ χαὶ ἢ ϑεωρία τῇ πράξει" τὸ γὰρ τέλος τῆς ϑεωρίας ἀρχὴ b4y 

ᾧον ἀπὸ ϑαλπους χαὶ , 

τῆς Tmpdéews τίνεται: οἷον βουλόμεϑα σῶσαι τὸ ζι 
Μ Sh ~ ~ ~ me AC) ΄ 55} 

χρύους χαὶ ὄμβρου χαὶ ἀνέμων, οὐχοῦν Get ποιῆσαι αὐτῷ ὀροφήν" αλλ 
5 wt t ’ i ἱ 1 

\ ’ as ᾿ 

ἐπειδὴ αὕτη μένειν Los τοῖχον οὐ δύναται, δεῖ ἀναστῆσαι τοίχους τοὺς 

90 συνέχοντας: ἐπεὶ δὲ οὗτοι στῆναι οὐ δύνανται μὴ ϑεμελίων χαταβληϑέντων, 

a δεῖ χαὶ ϑεμελίους χαταβαλέσϑαι, χαὶ ἐπειδὴ οὗτοι γενέσϑαι τ δύνανται μὴ 
~ > ia τ ΤΟ 5 GRRE eS ea Sane, ae acy 

ὀρυσσομένης τῇ 1}: dst ὀρύξαι τὴν γὴν χαὶ λήγει μὲ ἢ ϑεωρία εἰς ς Ξ 
ΜΕ ~ wv Ἢ ST. Si 5: JN —_ >) Al ed nm am ae 

τοῦτο, ἄρχεται δὲ ἢ πρᾶξις ἀπὸ τῆς ὀρύξζεως τῆς γῆς. 

p.2,10 Ἴλλλως δὲ πάλιν γένος λέγεται, ᾧ ὑποτάσσεται τὸ εἴδος, 
) . le yy 7 > 4 

25 “ZY OWOLOTHTA LOWS TOUTHWY εἰρημένον. 

Τὸ τρίτον σημαινόμενον tod γένους, περὶ οὗ παρὰ τοῖς φιλοσόφοις ὃ 
, la WV ~ ~ v τ \ 

λόγος, χαϑ’ ὁμοιότητα ἴσως τῶν πρώτων γενῶν εἴρηται: ὥσπερ γὰρ τὸ 

πρῶτον γένος πολλῶν περιεχτικόν ἐστιν, οὕτως ual τὸ εἰς εἴδη διαιρού- 
a , , 

στι TEPLEXTLAOY, χαὶ ὥσπερ τὸ οξυτερὴν ξνος. τοῦτ᾽ ἔστιν 
My evoy πολλῶν 

΄ ~ S) Le a ΄ / σι ¢ Ἁ , = 

ἐχάστου τῆς γενέσεως ἀρχή; ὃ πατὴρ χαὶ ἢ πατρίς, ὅλα ἑαυτὰ παρέσχον 
oS 30 

1 χαὶ] τοῦτο δὲ Porph. 2 τὰ δύο τὰ πρῶτα C 3 χαὶ πῶς --- λέγει om. C 

4 ἑχάτερον)] ἕχαστον V ᾿ς αὐτῶν om. V 5 γὰρ om. © 6 yévos V 

ἔνοιαν © ἐρχομένων ΟἹ (corr. m.*) 7 πρῶτον (alt.) om. © 8 pr.7 om. C 

γενήσεως C 9. χαὶ εἶϑ᾽ οὕτως πολλοὶ ἐξ ἐνός Laur. 72,5: om. CV 10 δεύτερα (prius) 

om. C! 10. 11 zai τὰ δεύτερα τῇ φύσει πρῶτα ἡμῖν φαίνεται om. 6 116 om. © 

14 6 δὲ] οὐδὲ V 16 to yap τέλος . « ajcek. Mnistots Eth. Eud. B 11 p. 1227»32 

18 ὄμβρων V 19 αὐτὴ C 20 ἐπεὶ] ἐπειδεὶ (corr. ἢ) V οὗ Ovv. στῆναι 

colloe. V 21 χαταβλέσϑαι V 22 ὀρυσομένης Ὁ εἰς] πρὸς V 23 ἄρξεται V 

24 te δὲ C λέγεται γένος πάλιν colloc. V 25. 27 ὁμοιώτητα Ο 25 εἰρη- 

υένων CV 21 πρώτων] ἄλλων V 90 γενήσεως ΟΥ̓ ἑαυτῶν ΟΣ 

παρέχων V 



56 ELIAE IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 2,10. 15] ce. 19. 20 

~ »» ¢ ~ a! , > ~ ~s ‘ “ 4 Ν > 

τοῖς ἐξ αὑτῶν (οὐδὲ yap ἐστι μᾶλλον τοῦδε πατὴρ Ἢ πατρὶς χαὶ ἥἯττον 
== ΡΥ o χω ΄ ΄ ΄ ~ VS , 

τοῦδε), οὕτως χαὶ τοῦτο τὸ γένος ὅλον ἑαυτὸ ἐχάστῳ τῷ Elder παρέσχεν" 

οὐδὲ γάρ ἐστι μᾶλλον ζῷον χαὶ ἧττον ζῷον. 

{(Πρᾶξις x’). 

- 

5 p.2,15 Ὃ χαὶ ὑπογράφοντες ἀποδεδώχασι. 
, s , ΄ 7 σ , 

fis pie τῶ τὰ σημαινόμενα τοῦ γένους ὁ [[ορφύριος, ὅτι τρία, 
Lp: 

χαὶ διορίσας περὶ ποίου 6 λόγος, βούλεται τοῦτο ὑπογραφῆς 7 ὈΡΟΙΟΣ 

ἀξιῶσαι. | χαὶ ἔδει μὲν αὐτὸν μέλλοντα τῶν περὶ τοιούτου γένους ἀπόρ- 65r 

χεσϑαι λόγων ἀπὸ τοῦ εἰ ἔστιν ἄρξασϑαι, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῦτο ἔφϑη 

10 παραιτησάμενος, ἡνίχα ἔλεγεν “toy μὲν βαϑυτέρων ἀπ (ae ζητημάτων 

ΠΣ εἴτε Deas (εν εἴτε wy’, ἐπὶ τὸ τί ἐστιν ἔρχεται. τὸ ὃς τί ἐστὶν τοῦ 

δοισυοῦ πρόσρημα ἣ DT ies διαφέρει ὃὲ ταῦτα ἀλλήλων, ὅτι O μὲν 
΄ - \ 

ὁρισμὸς ἐχ τῶν χατ᾽ οὐσίαν λαμβάνεται, ἢ δὲ ὑπογραφὴ ἐκ τῶν χατὰ 
~ Oy ᾿ Q. FS Ἔ 5 At Dh ae ge ΓΑ Ce eee ~ σ᾽ eats SW "Ὁ ΝΞ ἢ s “55 

συμβεβηχός. χείρων ὃὲ ἢ ὑπογραφὴ τοῦ ὁρισμοῦ, ὅϑεν χαὶ ὑπογραφὴ λέγεται 

15 ὡς ὑπὸ τὴν Ἱραφὴν ἘΔ Oda, τοῦ ὁρισμοῦ τῇ τελεία τος τῆς γραφῆς 

ἀναλογοῦντος τῇ ἐν Lee σι τῆς δὲ BEER τῇ σχιαγραφίχᾳ xat Aevxo- 

αι" Soypaeee youota. ἐνταῦϑα οὖν οἰ τί ἐστιν ἐπὶ τῆς ὑπογραφῆς χεῖ oy ic 

gate nn cine. (tear Ε Pept ee ee mh wey RRA κα ge Ρ 
{49 τὸ ἴξνος, "ὖχ ὁρίζεται. χαι SlxXOTWS, ξπείοὴ οι Opt συ Dt "Sx γένους χαὶ 

’ »" 

διαφορῶν λαμβάνονται, τοῦ ὃὲ γένους οὐχ ἔστιν ὑπεραναβεβηχὸς 1s: 

20 διὰ τοῦτο οὐχ ὁρίζεται αὐτό, ἀλλ᾽ ὑπογράφει. ἀλλ᾽ ὅσον ἐπὶ τοῦτο ἔδει 
τὸ εἶδος ὁρίσασϑαι (τοῦ γὰρ εἴδους ἔστι γένος), διὸ βητέον ano αἰτίαν, 

δι᾿ ἣν οὐδεμίαν τῶν πέντε φωνῶν ὁρίζεται. Get εἰδέναι ὅτι at πέντε φωναὶ 
΄ 

δμώνυμοί εἰσιν ὡς διὰ πάσης χωροῦσαι χατηγορίας. τῶν δὲ δυωνύμων οὐχ 
΄ 

> » 

‘ 

ἔστιν ὁρισμός. εἴ YE οἱ ὁρισμοὶ χοινωνίαν πραγμάτων ζητοῦσιν, οὐχὶ ὀνομά- 
Ἐν ὦ ¢ σ e a “4 ἘΞ aes a on oe = , 

25 τῶν (ὧν γὰρ οἱ ὅροι ot αὐτοί, τούτων zal τὰ πράγματα ταὐτά), τὰ δὲ 
ὁμώνυμα τοὐταντίον χοινωνίαν ὀνομάτων, οὐχὶ πραγμάτων. διὸ εὐλόγως 

ἕχαστον Ov, χαϑὸ Ox < R = Φ c - 
¢ ΄ Ἁ \ ad 

ὑπογράφει τὸ γένος χαὶ οὐχ ὁρίζεται. det eid 

(On Ν μὲν λέγεται ἕν, | δηλοῦται Gt ὀνόματος, χαϑὸ πλειόνων σύγχειται, 65Y 
bl 

ταῦτα τὰ πλείονα 7 οὐσιώδη ἐστὶν 7 ἐπεισοδιώδη, χαὶ εἰ μὲν οὐσιώδη, 
oO? 

BP aque 2 

2 7s ~ ‘ ΄ ΄ - \ a , 5 ΝΑ >] ~ 

30 ποιεῖ τὸν ὁρισμὸν, εἰ Ge ἐπεισοδιώδη, ποιεῖ THY ὑπογραφήν. ἀποροῦσι δέ 

1 τοῦδε] τοῦ C 2 ἑαυτὸ scripsi: ἑαυτοῦ CV τῷ om. C 4 πρᾶξις x’ addidi ; 
6 ὅτι τρία fort. eicias 7 ὃ λόγος om. V τούτων V 8 τῶν ex tov | 
corr: C= one τ 8, 9 ὑπάρχεσϑαι (sic) V 9 ἄρξεσϑαι V τοῦτο τοῦτο | 
ἔφϑη ἔφϑη V 11 τοῦ om. V 12 διαφέρουσι V δὲ ex μὲν corr. V 
14 χείρων] Mare. 201: χείρω CV 16 alt. τῇ τῆς C σχιογραφία C 16. 17 zat 
λευχογραφία V Mare. 201: xat σχκιογραφία (sed del.) C 17 ἐπὶ om. V τῆς 
supra ser. V ὑπογράφει] ὑπογράφη C 18 οὐ χωρίζεται (w ex o corr.) V 
19 post γένους add. γένος C 20 διὰ] δὲ C οὐ χωρίζεται C ὑπογράφη C 
τούτω (alt. 1.) C 21 τὸ] yap V 23 εἰσιν om. C 24 ot om. V ox V 
25 ὧν γὰρ --- ταὐτά om. V (ef. Amm. p. 56,5) alt. ta] τὸ V 27 δεῖ eldévar— 
ὑπογραφήν (30) eicias, nisi malis post συμβεβηχός (v. 14) transponere 29 τὰ om. C 
εἰσὶν © (ef. v. 30) 29, 30 ἐπισοδιώδη C: ἐπουσιώδη V 30 τὸν om. © 



ELIAE IN ΡΟΒΡΗΥΆΙΠΙ ISAGOGEN [Porph. p. 2,15] ο. 20 “sy ~ “} 

τινες ὅτι οἱ ὁρισμοὶ ἐχ γένους χαὶ συστατιχῶν διαφορῶν συνίστανται, χαὶ 
5 ~ 

τί ἐστι χατηγορεῖται ἢ δὲ διαφορὰ ἐν τῷ ποῖόν τί 
Ἢ 

C 

att, χαὶ τὸ usy γένος Ev ἐν τοῖς δρισμοῖς, πολλαὶ GE at διαφοραί" τί δή- 
(J" {2 ~ -᾿ , ~ > Cc ~ 

ποτε; μὴ χαὶ οἱ ὁρισμοὶ ἐν τῷ ποῖόν τί ἐστι χατηγοροῦνται ἀχολουϑοῦντες 

5 οὐ τῷ γένει τῷ ἑνὶ ἀλλὰ ταῖς διαφοραῖς ταῖς πολλαῖς ταῖς χαὶ τὸ χῦρος 
~ ~ ΄ ~ “4 om 

ἐν αὑταῖς ἐπεχούσαις, αἵτινες χαὶ εἰδοποιοῦσι τὸν ὁρισυὸν τοῦ ἡένους ὕχῃ 
΄ 5 \ “ὦ " y 

EOLKOTOS ἀμόρφῳ; χαὶ ΤΈΣ; πρὸς τοῦτο ὅτι οὐχ ἔμειναν αἵ διαφοραὶ ἐν 

τοῖς ὁρισμοῖς διαφοραί, GAN ὡς συλληφϑεῖσαι τῷ γένει εἴδη ἐγένοντο, ζῷον 

λογιχόν. ζῷον ϑνητόν. ζῷον νοῦ χαὶ a τιστήμης δεχτιχόν, ἅπερ ἐστὶν εἴδη, ω ϊ i 3 ὶ ͵ ϊ 
a , € \ AY Ν > ~ > ~ \ a \ Crane: 

10 ὡς μαϑησόμεϑα: τὸ GF εἶδος ἐν τῷ τὶ ἔστι χατηγορεῖται!, OLD χαὶ οἱ ορι- 

σμοὶ οἱ ἐν τῷ τί ἐστι BS του τος 
ok 2 » ΄ Lay 

φ᾽ οἷς ὑπογράφει τὸ γένος οὕτως" γένος 

| νων χαὶ διαφερόντων τῷ εἴδει ἐ τὰ τί ἐστι χατ᾽ηγορούμενον, G6r 

οἷον τὸ ζῷον: τοῦτο γὰρ χατὰ πλειόνων χαὶ διας 
> 

15 ila οἷον ἵππου zat ἀνθρώπου. of τῷ εἴδει δια- 
ὦ 
Ὃ 

() 
oO 
Φ τ 

2 3 
“τὰ εἰ Φ ( <= & - τ R εἰ 

=> 

ἔρουσιν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 6 

& 
perme ἐν χρυσῷ, τοῦτο ὁρισμὸς ἐν ὁριστῷ χαὶ ὑπογραφὴ ἐν ὑπογραφομένῳ 

} πὴν νρυσὴν ath TOV a) ἢ = ; ah | τὸ Ἱὰρ πὺρ ἀποχωρίζει τὸν LOSE each Ὁ oy ἀλλοτρίων, χαὶ πρῶ 
ca e δὴ ny > ~) ‘ ~ , 

TOY υὲν τῶν ἀλλοτριωτάτων οἷον ῥύπου χαὶ μολύβδου, εἶτα ἀπὸ τοῦ σύνεγγυς 
| ~ ε - ~ > o 

οἷον χαλχοῦ (συγγενὴς γὰρ ὃ χαλχὸς τῷ χρυσῷ διὰ τὸ πὸ οὕτως 

20 χαὶ 6 δρισμὸς ἀποχωρίζει τὸ δριστὸν ἀπὸ τῶν λοιπῶν: ἐὰν γὰρ εἴπω ζῷον, 

ἐχώρισα τῶν ἀψύχων, εἰ O& λογικόν, ἐχώρισα τῶν ἀλόγων, εἰ 68 ὕνητόν, 

ἐχώρισα τῶν αἀϑανάτων λογιχῶν. ὁμοίως χαὶ ἢ ὑπογραφή" ἐὰν γὰρ εἴπω 
1 σ ~ ’, ~ >} ~ ΄ " , 

| ὅτι Σωχράτης ᾿Αϑηναῖος, ἐχώρισα τῶν ξένων, υἱὸς Σωφρονίσχου, ἐχώρισα 
| τῶν πολιτῶν, φιλόσοφος; “γύρισα τῶν ἀδελφῶν: φέρε οὖν χαὶ τὴν παροῦσαν 

1 25 ὑπογραφὴν τοῦ γένους δείξωμεν τὰ πυρὸς χαὶ δρισμοῦ ποιήσασαν" ἑπτὰ 

γὰρ οὐσῶν τῶν φωνῶν, οὔτι λέγω φιλοσόφων μόνον ἀλλὰ χαὶ ἀφιλοσόφων. 

τοῦτ᾽ ἔστι μεριχῶν (χαὶ ἀσήμων, χαὶ τῶν παρὰ φιλοσόφοις πέντε, ἢ παρ- 
οὖσα ὑπογραφὴ τῶν ἕξ ἐχώρισεν τὸ γένος: διὰ μὲν γὰρ τοῦ εἰπεῖν χατὰ 

ὍΣ , ~ c , v 

πλειόνων ξχωρι τῶν χα ἐνὸς νοῶ χαὰτ mi ae TOUT εστι () 

Ψ, 3) A 30 μερικῶν, διὰ ὃὲ τοῦ εἰπεῖν ποτε το MY τῷ εἴδει 2A αὐτὸ ἀπὸ 
YN 

τοῦ ἰδίου χαὶ εἴδους (ταῦτα γὰρ χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων τῷ ἀριϑμῷ 
la 

χατηγοροῦνται), διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν ἐν τῷ τί ἐστιν ἐχώρισεν | αὐτὸ διαφορᾶς G6v 
δ , ~ - ~ 3) ΄ 

χαὶ συμβεβηχότος (ταῦτα γὰρ ἐν τῷ ποῖόν τι χατηγοροῦνται. ἐρωτηϑέντες 
‘ 4 

ΟῚ 2 γένος om. V ὁποῖον V ὃ ἕν μὲν τὸ γένος colloc. V δὲ πολλαὶ colloc. C 

4 post ὁρισμοὶ ex Ammonio (p. 56,7) add. ἐνδέχεται γὰρ zal τοῖς κατ᾽ οὐσίαν διαφέρουσι τὰ 

αὐτὰ συμβεβηκότα ὑπάρχειν, ὥσπερ οὖν κἀνταῦϑα πολλοῖς οὖσι καὶ διαφέρουσι κατ᾽ οὐσίαν τοῖς 

Ἱενέσι μία χαὶ ἡ αὐτὴ σχέσις αὐτῇ (I. αὐτοῖς) συμβέβηκεν πρὸς τὰ ὑποβεβλημένα αὐτοῖς εἴδη" 

πᾶν γὰρ γένος τῶν οἰχείων εἰδῶν ἐστι περιεχτιχόν ( ὁποῖον V 5 οὐ τῷ] αὐτῷ C 
᾿Ν 

6 εἰδοποιοῦσι] ὁδοποιοῦσι V ὕλη] εἴδει V 7 ἀυνόρφου V πρὸς τοῦτο] 

ρότερον Υ οὐχ om. V 12 ὑπογράφη C 13 εἴδη ὁ 16 6] to ὦ 

18 ἀλλοτριοτάτων C woltBeov V 19 συγγενεῖς C ὁμόχρουν © 

23 ὅτι om. V ξέων V σοφρονίσχου ΟἹ 25 δείξομεν C ποιήσας V 
26 οὔτι] ob V μόνον --- ἀφιλοσόφων om. C 27 χαὶ inserui 30 ἐχώρησεν ὁ 
31 τοῦ om. © apy] ὁρισμῷ in marg. add. V 32. 33 διὰ --- κατηγοροῦνται om. V 



AS ELIAE IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 2,15] ὁ. 20 

‘ γον v o~ “- ΄ 3 = Fe SN ~s , 

yao τί ἐστιν ἄνϑρωπος, ζῷον ἀποχρινόμεϑα, ἐρωτηϑέντες δὲ ποῖόν τί ἐστιν 

dvdownos, λογιχόν. χαὶ ποῖόν τί ἐστι χόραξ, μέλαν ἀποχρινόμεϑα)" διὰ ὃὲ , 
τοῦ εἰπεῖν χατηγορούμενον ἐχώρισε τῶν ἀσήμων" αἱ {ao ἄσημοι ὕπαρ- F 

ξιν uy δηλοῦσα: ὅλως οὐδὲ χατηγοροῦνται. 

5 ᾿Αποροῦσι δέ τινες ὅτι ᾿πόϑεν λέγομεν τὸν ἀποδοϑέντα tod γένους 
“ἡ i 5 NS ΄ 

λόγον, τὸν λέγοντα γένος ἐστὶ τὸ χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων 
ἐν Sy a ᾿ = ois , \ > >. ἢ 

τῷ εἴδει ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενον, ὑπογραφὴν εἶναι χαὶ οὐχὶ 
>? 5 “ὦ ν᾿ ἣν ἥν. ~ aes Ἂς 7 3 ἐς οὐδ ae ~ 

ὅρον: λεχτέον οὖν τούτου αἰτίας τρεῖς. πρώτην μὲν ὅτι Ex τοῦ εἰπεῖν 
, a~ , 5 ὩΣ ἢ 3 

πλειόνων δῆλόν ἐστιν ὅτι ὑπογραφή ἐστι χαὶ ex τῶν χατὰ συμβεβηχὸς 
> ΄ ~ ΄ 4 bah! x 

10 ἐνυπαρχόντων τῷ ὑποχειμένῳ τὸν λόγον ποιήσατο: od0 γὰρ τῷ ζῴῳ 
5 ~ ΄ ΄ 2 ΄ \ >. | 

οὐσιωδῶς Me τὸ χατὰ πλειόνων χατηγορεῖσϑαι: ἐνεδέχετο yap αὐτὸ. | 
. σ 3 ~ 

ὑφεστάναι ὡς εἰ χαὶ μὴ πλειόνων χατηγορεῖτο τοσοῦτον, ὅτι ἐν τῷ οἰχείῳ 
v 

δρισυῷ τὸ ζῷον οὐχ ἔχει τὸ χατὰ πλειόνων paula ζῷον γάρ ἐστιν 
5 

re οὐσία a boyos αἰσϑητιχ . τὸ οὖν χατὰ πλειόνων χατηῚ opetavat ἐπισυμβέ- 
tr 

x7 
Ψ ~ > ~ 

15 βηχεν αὐτῷ χαὶ οὐχ ἔστιν αὐτῷ ἜΣ ΞΔ εἰ οὖν οἱ ὁρισυοὶ ἐχ τῶν 

οὐσιωδῶς ἘΡΌ παρ ΤΟ τῶν λα αυβάνονται, αἱ OF ὑπογραφαὶ ex τῶν ἐπεισοδιωδῶν, 
>} Ley δι Ν By, - PN ΡΝ ae ἘΞ a ἘΞ a x - 

οὐχ ἔστι GE τὸ γένος οὐσιῶδες τῷ ζῴῳ, ἀλλ᾽ ἐπισυμβέβηχεν αὐτῷ | χαὶ G7r 
> “9 ~ ,~ “ ΄ > 

ἐπεισοδιῶδες αὐτῷ ἔστι, χαλῶς φαμεν ὅτι ὑπογραφή ἐστιν ὁ ἀποδοϑεὶς 
> 5 ~ + , ¥ 
λόγος, οἷα μὴ ἐχ τῶν οὐσιωδῶν λαμβανόμενος, χαὶ ody δρισμός. αὕτη 

΄ ΄ ld 

20 πρώτη αἰτία. δευτέρα GE ὅτι 6 ἀποδοϑεὶς λόγος ὑπογραφὴ χαὶ οὐχ Opt- 
~ c 

ἐς ἐστι" οὐδέποτε γὰρ ἐν ἀποδόσει ὁρισμοῦ χέχρηται τῇ ὑπαλλήλῳ ἥτοι 
ιαλλήλῳ δείξει" εἰ οὖν χέχρηται ἐνταῦϑα τῇ διαλλήλῳ τ ὡς υιχρὸν ἢ 

i | il 3 ry 

Sot epov μαϑησόμεϑα, φάσχων ἐν μὲν τῷ λόγῳ τοῦ γένους “γένος ἐστὶ τὸ } 
- 

, 5 v 5 ΝᾺ ~ , ~ ὟΝ ΕΟ συν. Ἀ ΄ ’ Ὶ 

οιαιρηουμξνὴν ξἰς εἰοὴὺ EY OS τῷ λόγῳ τοὺ ειῦοὺς EtGOS ἐστι τὸ ὕποχει- ; 
ε 5 ΄ - , a x a 75 ΄ > > ~F 27 e 3 DJ x 

μένον τῷ γένει, αὕτη OF διάλληλός ἐστι δεῖξις, οὐ δύναται ὁ ἀποδοθϑεὶς 
ν 2 

τῷ or 

΄ 

λόγος εἶναι δρισμός" οὐδὲ γάρ, ὡς εἴρηται, ἐν δρισυῷ εἰώϑασιν ot φιλόσοφοι 
τῇ διαλλήλῳ δείξει χεχρῆσϑαι. λείπεται οὖν τὸν ἀποδοϑέντα τοῦ γένους 

> 

VV ring my λόγον ὑπογραφὴν εἶναι. τρίτη πάλιν ἐστὶν ἀπόδειξις αὕτη: at ὑπογραφαὲ 
c > ~ , 5 ΄ - x 4 

Get 2% τῶν χάτω ovis are οἱ ὃὲ ὁρισμοὶ ἐχ τῶν ἄνω" δριζόμενοι μὲν 
οἱ 

ἡ 

80 γὰρ τὸν ἀνϑρωπόν φαμεν ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν vod ual ἐπιστήυης δεχτιχόν᾽ ΒΡῸΕ ees J 1 Uh | 
5 ΄ a ~ 

ἀπὸ τῶν ἄνω χειμένων ἀρξάμενοι, λέγω δὴ τοῦ ζῴου, ὑπογραφόμενοι δὲ 
5 ~ , o 5 ΄ , 

ἐχ τῶν χάτω- οὕτως χαὶ αὐτὸ τὸ γένος ὑπογράφομεν xal φαμὲν TO χατὰ 
μὰν as arias a Sh aan: πλειόνων ἐχ τῶν χάτω λαβόντες τὴν ὑπογραφήν: τὰ γὰρ πλείονα χάτω 

1 ἐρωτιϑέντες C δὲ om. V alt. ἐστι om. V 2 post λογιχὸν add. amoxpt- 

νόμεϑα V τι om. V δὲ om. C 4 μὴ om. G 7 oby V ; 

8 ὅτι om. V 9 δηλοῦν V συμβεβηχότος V 11 ἐνυπάρχει V 

χατηγορεῖσϑαι --- πλειόνων (12) om. V 12 τοσούτων V; tos. post ὡς ponas 

εἰχοίω V 15 αὐτοῦ (alt. 1.) V el] ot C 16 λαμβάνονται om. V 

ἐπεισ  ἐπουσιωδῶν V: scribas ἐπεισοδιωδῶς 18 ἐπουσιῶδες V 19 οὐσιουσιωδῶν 

(sie) © 20 δὲ om. V ante ὑπογραφὴ add. xat V 21 ἐστι post onoypaph 
transp. V κχέγρηται (sic) V: χρῆται C (ef. v. 22. 27 p. 59,18) ὑπαλλήλῳ ἤτοι 
eicias ἀπαλλήλω V ἤτοι] ἢ tH OV 22 χρῆται C 26 eiddacw C 
27 χρῆσθαι V 28 τρίτη πάλιν ἐστὶν ee αὕτη] τρίτην πάλιν ἀπόδοσιν εἰπεῖν, ἔστιν 
αὕτη V 29 ἀεὶ om. V vey om. V 30 ϑνητὸν om. V 52 ὑπογράφο 
om. V alt. to] tH V 



ELIAE ΙΝ PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. 2,15—21] ς. 20 5Q 

ΓΝ ~ τ σ ἊΝ ΄ > ~ , > 
εἰσί. ζητοῦσιν οὖν τινες ὅτι ᾿ ἐὰν εὑρεϑῇ ἐν τῷ ὁρισμῷ μία φωνὴ ἐπεισοδιώ- 

΄ Ν ΄ 

l Ε 
~ ar ° ~ 

Ons, πᾶσαι OF a ον χαλεὶῖν τοῦτον τὸν λόγον, 

Θ΄ οὐ δυνατόν, ἐπειὸῃ ὃ δρισμὸς ἐχ θ7» Os Ὧν ‘ 
-Ὁ 

ὁρισμὸν ἡ ὑπογραφὴν ; ὁρισμὸν μὲν 
~ >) a~ ~ 84 

τῶν οὐσιωδῶν φωνῶν ϑέλε! ΠΣ ἀλλ᾽ οὐδὲ ὑπογ, 
. S ΄ 2 Q 

ou ὑπογραφὴ οὐδευίαν φωνὴν οὐσιώδη βούλεται ἔχειν᾽. πρὸς 6 φαμεν ὅτι 

ἀναάγχη πᾶσα ὑπογραφὴν χαλέσαι τοῦτον: ὥσπερ yap ἐπὶ τῆς Kt 

τε διαχειμενῶν τῶν χορδῶν πασῶν ἁρμονία τις χαὶ pulluos ἐστι, υἱᾶς δὲ 

οὐ πασῶν εὐϑὺς ἀναρμοστία γίνεται, οὕτως χαὶ ἐν τῷ 
5 

Papen on πειδὴ pH πᾶσαι at φωναὶ οὐσιώδεις εἰσὶν ἀλλ᾽ εὑρέϑη 

" 10 μία ἐπεισοδιώδης, ἔστιν εἰπεῖν ὅτι ἢ ἁρμονία τοῦ δρισμοῦ ἐλύϑη χαὶ τὴν 

: ἀναρμοστίαν τῆς ὑπογραφῆς ἐδέξατο. 

- ΄ ΄ > > 

p-2,15 O xat ὑπογράφοντες ἀποδεδώκχασι. 

Καλῶς εἶπεν dnodebmuact τῶν γὰρ πρὸ αὐτοῦ ἐστιν αὕτη ἢ ὑὗπο- 

15 γραφή" ἰστέον ἴῃ ὅτι ἢ παροῦσα πραγματεία συναγωγή ἔστι τῶν ἐν τῇ 

Τοπιχῇ πραγματείᾳ σποράδην εἰρημένων τῷ ᾿Δρ!στοτέλει. 

οἱ ΝΎΞ ΡΤ ΡΝ ane Bae eT es 
p- 2,18 LOV Σωχρᾶτης *AtL TO OVTOS “AL TO τοῦτο. 

ΕΥ̓ 

Ω͂ - " ΄ > , ‘ Viel» / 

Iva μὴ tots xata μέρος ἐνδιατρίβων μηχύνῃ τὸν λόγον, χέχρηται 
; 

δειχτιχαῖς ἀντωνυμίαις. τὸ γὰρ τοῖς χατὰ μέρος πᾶσιν ἐπεξιέναι 

20 λόσοφον. 
το 

p.2,19 Καὶ τὰ συμβεβηχότα χοινῶς ἀλλὰ μὴ ἰδίως. 

~ ~ 3s 35 N ΄ Ἃ 

Καλῶς εἶπεν χοινῶς ἀλλὰ μὴ ἰδίως τινὶ τὸ συυβεβηχὸς χατὰ 
, , \ \ X a7 Q/ ba 

πλειόνων | χατηγορεῖσϑαι" μόνον γὰρ τὸ συμβεβηχὸς δύναται χαϑόλου εἶναι θ8τ 

χαὶ μεριχόν, χαϑόλου μὲν ὡς τὸ λευχὸν χατὰ 7 πλειόνων φερόμενον, ὑεριχὸν 
΄ 

25 δὲ ὡς ἢ οὐλὴ τοῦ Οδυσσέως, ἀφ᾽ ἧς ἐπέγνω αὐτὸν ἢ Εὐρύχλεια. 

p-2,21 Συμβεβηχὸς δὲ οἷον τὸ λευχόν, τὸ μέλαν, τὸ χαϑέ- 

ζἕεσϑαι. 

όνου τοῦ συμβεβηχότος χαὶ ὀνόμασι χαὶ ῥήμασιν ἐχρή- Cc = Q- 
ay 

(pk My εἰ ἘΣ ΓΞ 

χαλλεῖν Ο 1. 2 ἐπουσιώδης V 2 οὐσιώδης C ὦσι scripsi: ε 
ὃ βούλεται ante φωνὴν transp. V 6 ὑγιὸς ΟἹ 8 οὐ om. V εὐϑὺς] 

αὐτῆς V ἀναρμοσία V 10 ἐπουσιώδης V εἰπῶν (sic) V ἐλύθη] 

ἔλϑη V 16 ἀριστοτέλει] σωχράτει \ 17 ὁ σωχρ. C 21 συμβηκότα C 
22 χαλῶς ἰδίως in mrg. suppl. ΟἹ 22.23 χατηγορεῖσϑαι κατὰ πλειόνων colloc. \ 

23 post πλειόνων add. φερομένον (punctis cireumser. del.) © (ef. v. 24) δύναται) κατὰ 

πλειόνων V 26 οἷον post μέλαν transp. C 



60 ELIAE IN PORPHYRIL ISAGOGEN [Porph. p. 2,21—38,21] ¢. 20. 21 

ν᾿» 

» ~ » ar ~ vA δ 5 

σατο els παράδειγμα. ἐπὶ 6S τῶν ἄλλων μόνοις ὀνόμασιν ἐχρήσατο; xat 
ὰ , ‘ Va ΄ \ 

λ ap γένη χαὶ τὰ εἴδη χαὶ at διαφοραὶ χαὶ τὰ ἴδια ἔγομεν ὅτι εὐλόγως" τὰ 7 

υξταβάλλοντα τὰ δὲ συμβεβηχότα μεταβάλλουσί 
υὲν τῶν ἄλλων τὸ ὄνομα ἔλαβεν εἰς παράδειγμα 
‘ 

> Pa’ , v Ἁ 

GEL ὡσαύτως ξΞχουσι μη 
5 , ? 5» A 

TOTE. ElXOTWS OVDY ETL 

3 \ 5 ὡς ἐν ταῖς χλίσεσι χατὰ χρόνον UT μετ προ ἐπὶ ὃὲ τοῦ συμβεβηχότος 

ἐχρήσατο χαὶ τῷ ῥήματι ὡς μεταβάλλοντι χατὰ χρόνον: ἁρμόδιον ἄρα ἦν 
‘ ‘ 

τὸ μεταβάλλον χατὰ χρόνον τῷ μεταβάλλοντι χατὰ φύσιν εἰς τὸ ἐναντίον. 

p.2,28 OT διαφέρουσι χαὶ τῷ εἴδει ἀλλήλων ἀλλ᾽ οὐχί. 

Καλῶς εἰπε τῷ aptdu@d μόνον τὰ (ap τῷ εἴδει διαφέροντα χαὶ 
- b) ~ ΄ > ΄ x > ~ 5 ~ 5 ed 10 τῷ ἀριϑμῷ πάντως διαφέρουσιν, τὰ GF τῷ ἀριϑυῷ διαφέροντα οὐ TaAvTWS 

τῷ εἴδει διαφέρουσιν. 

τηγορεῖται. 
“Er 

Aa Ll (ἣν a εἰ - p.3,18 A οὐκ éy τ 

Ἢ μὲν διαφορὰ ἐν τῷ ποῖόν τί ἐστι χατηῚ (ορεῖται μόνον, τὸ δὲ συμ- 
a >] Ἃ 

ν Tl ἔστιν 7 βεβηχὸς ἢ ἐν τῷ ποῖ 
i 

15 εὐλόγως, ὅτι ἢ μὲν διαφορὰ ἢ χῦρεος οὐδέποτε μεταβάλλει ἣ χωρίζεται, 

Mv ὦν ν τῷ πῶς ἔχον χατὴη opel χαὶ 

τὸ G& συμβεβηχὸς διττόν. ἣ χωριστὸν ἢ ἐν χαὶ τῷ μὲν ἀχωρίστῳ 
5 - 5 ~ Ὁ Ρὰ -ἢᾧ ~ a ~ ~ 

οἰχεῖον τὸ ἐν τῷ ποῖόν τί ἐστι χατηγορηϑῆναι, τῷ = χωριστῷ οἰχεῖον | 
Ἁ 5 ~ ~ 4 ~ > ~ Vv a! , 

τὸ ἐν τῷ πῶς ἔχον χατηγορεῖσϑαι" οἷον πῶς ἔχει Σωχράτης; ὑγιαίνει ἢ 68" 
νοσεῖ, ἅ ἐστι χωριστὰ συμβεβηχότα. 

0 δὲ ELO évet Sy χαὶ ἐπὶ the Exe He p-3,21 Τὸ δὲ εἶδος λέγεται μὲν χαὶ ἐπὶ τῆς ἑχάστου wopoys, 

Odzw πέπαυται ὁ περὶ τοῦ γένους λόγος. ἐχχρευὴς γάρ ἐστι χαὶ 

χατὰ γνῶσιν zat xa ὕπαρξιν. ayaa τὸ εἶδος, χαὶ ἵνα ee. χαὶ ἵνα τ or 

ὑποστῇ. xat μὴ λεγέτωσαν of ἐξηγηταὶ διὰ τί προέταξε τὸ εἶδος τῆς δια- 
~ bu ‘ σ ’ φορᾶς" οὐδὲν γὰρ ἕτερον ζητοῦσιν 7 διὰ τί προέταξε τὸ Ἵν: ΤῊ διαφορᾶς. 

x ~ 

τὸ ὃξ ζητεῖν τοῦτο εὔηϑες" τὸ γὰρ γένος ἐν &9 2 αὐτῷ ἔχει τὸ εἶδος. χαὶ 
πῶς, φασίν, ἀνωτέρω τὴν διαφορὰν προέταξε: χαὶ ee ὅτι ὅπου ψιλῆς 

εἰς om. V (ef. v. 4) δὲ om. V χρησάμενος V 3 perce (alt. 1.) Ὁ 
χλήσεσι C μεταβάλον ΟἹ 6 τῷ] τὸ ΟΥ̓ 7 τῷ μεταβ.] τὸ μεταβάλλειν V 

ἼΥ 10 post pr. ἀριϑμῷ add. διαφέροντα V 12 χατηγορεῖται om. Porph. 
pa] ἀναφορὰ V ὁποῖου V 14 πῶς ἔχον] ποῖον τί gore V 15 ἀλόγως V 

7 é& τῷ om. V 18 post Σωχράτης III litt. erasae G 19 2 om. V 
20 πρᾶξις xa’ addidi 22 μὲν om. V 24 Οὔπω -- αἴσϑησιν (64,29) om. V 
26 λεγέτοσαν ΟἹ 29 φασίν scripsi: φησίν C ἀνωτέρω] Porph. p. 1,4 
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> ΄ v > ᾿ > ~ , 5 “ὦ - 

παριϑυνήσεως ἤγουν προύδου χαιρὸς Ἵν: Pres ἀπὸ τῶν χαϑολιχω- 
=~ Wo ΄ . 

ἐπὶ τὰ μεριχώτερα, προέταξε τὴν διαφορὰν τοῦ εἴδους ὡς χαϑολιχω- 
᾿ ε ~ Y Vv Y 5 

0v0 χαῦολ ιχωτέρα {4p 7 διαφορὰ τοῦ εἴδους ELTEO τὸ Λογι- ἱ i re 3 ‘ 

h 
ép 

>) Ὁ. φ ’ vars me 4 ee XN ἊΝ oa) , 

χὴν οὐ LGV ποτῷ ἀλλὰ ὰ χαὶ ΑἹ yeh ὑπάρχει, TO OF EL00S υξριχώτερον. 

Η ee 14 Ξ a ay Ξ- -- ΞΡ γ- 6 A § εἴπερ ἄνϑρωπος εἶδος ὧν μεριχώτερος τῆς τοῦ ὕνητοῦ διαφορᾶς), ὅπου δὲ 
¢ ΄ \ ς λ 3: Sad X > \ \ 7 
ὑποστάσεως xual ὑπογραφῆς χαιρὸς ἦν, προέταξε τὸ εἶδος: τὸ γὰρ γένος 

v maa v 5 ΄ ~ 

ὶς τοῦ εἴδους οὔτε ὑφίσταται οὔτε γινώσκεται, ἐπειδὴ πρός τι ταῦτα, 
τὰ O& πρός τι χωρὶς ἀλλήλων οὔτε ἔστιν οὔτε γινώσχεται. 

hy Te z X Le (te Caras» (ae \ Se Gis ate bof ΄ 
Αλλ᾽ ὥσπερ τὸ γένος διώνυμον, οὕτως χαὶ τὸ εἶδος ὁμώνυμον φέρε 

τ » ~ ~ 5 

10 οὖν χἀνταῦϑα τῷ αὐτῷ χανόνι χρησώμξ Ua χαὶ πρότερον διαστείλωμεν τὴν 

δυωνυμίαν χαὶ οὕτως τὸ ἀφορισϑὲν ὑπογραφῆς ἀξιώσωμεν. δύο τοίνον 
\ , x, 7 \ , ~ 

ONUALVEL TO Et00S° λεγεται γὰρ εἶδος χαι ξπὶ τὴς ἐχάστου L009 OTS, χαῦό 

φαμεν τὸ 
~ " =m Ve 7x 

ἐς [5.6] ξς φίωυς 6t9 WOE ως r πρῶτον μὲν εἶδος | ἄξιον τυραννίδος " 69 
ee > ap SE ᾿ ae Se) Rae δδύ ἜΤ 15 οὐχ ἂν γὰρ τὸ εὐειδὲς χαὶ δυσειδὲς μορφῆς διάφορον ἐδήλου, εἰ wy τὸ 

> \ > \ ς΄ \ > 

εἴδος ΤΩΝ ἐδήλου. λέγεται δὲ εἶδος χαὶ τὸ ὑπὸ τὸ αἀποδοϑὲν γένος, 
» ν > > 

περὶ οὗ διαλέγονται of φιλόσοφοι" ὥσπερ γὰρ οὐ περὶ παντὸς γένους διελέ- 
~ Ws > , >) ὟΝ 

Ἴοντο ἀλλὰ περὶ τοῦ εἰς εἴδη διαιρουμένου, οὕτως οὐδὲ περὶ παντὸς εἴδους 
X διαλέγονται ἀλλὰ περὶ τοῦ ἀναγομένου oy τὸ γένος. ἀλλ᾽ od μέχρι τού- 

90 των τὰ σημαινόμενα τοῦ εἴδους, ὦ [ΠορφύριΞ᾽ ποῦ γὰρ τὸ παρὰ ᾿Αριστοτέλει 
‘ 

ἐν τῇ Φυσιχῇ ἔνυλον εἶδος, οὗ Speman ἢ μορφή; χαὶ λέγομεν ὅτι 
~ ~ ~ f, X 

τοῦτο παρῆχεν, ἐπεὶ μὴ φυσιοληγῆσαι χαιρύός. τοῦ GE νῦν προχειμένου ν 
΄ \ ~ , , Te a / > . 

εἴδους λέγει ὑπογραφὰς τρεῖς πρώτην μέν, OTL εἶδός ἐστι TO ἀναγό- 

ν ὑπογραφέν. δευτέραν δὲ > > , bd μενον ὑπὸ τὸ ἀποδοϑὲν γένος, ταῦτ 
> X ΄ ὺ ΐ 95 εἰδός ἐστιν οὗ τὸ γένος ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται, χαὶ τρίτην 

εἶδός ἐστι τὸ χατὰ πλειόνων χαὶ SUED τῷ ἀριϑμῷ ἐν τῷ 

τί ἐστι χατηγορούμενον. at μὲν οὖν πρῶται δύο ὑπογραφαὶ τῇ σχέσει 

μόν, διαφέρουσιν ἀλλήλων χαὶ ᾧ διαφέρει ἀνάβασις χαταβάσεως χαὶ χατά- 
βασις ἀναβάσεως χαὶ 7 ἀπὸ ᾿Αϑηνῶν εἰς Θήβας ὁδὸς χαὶ ἀπὸ Θηβῶν εἰς 
> ΄ > Ἁ ~ , ΄ a ” Vv » 5» Bl 

30 Αϑήνας (αὗται γὰρ τῇ σχέσει μόνῃ διαφέρουσι, τῷ ἣ Evdev ἄρξασϑαι 7, 
Vv Ce. \ > ΄ ἔνϑεν): οὕτως χαὶ αὗται at ὑπόγραφαὶ ἀνόδῳ ἐοίχασι χαὶ χαϑόδῳ: 7% γὰρ 
πρώτη 7, λέγουσα τὸ ἀναγόμενον ὑπὸ τὸ ἀποδοϑὲν γένος ἀνόδῳ 
ἔοιχεν, ἢ λέγουσα οὗ τὸ γένος ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται χαϑόδῳ 

΄ ΩΝ » > > , ~ m7 

ἔοιχεν. αὗται δὲ αἱ δύο ὑπογραφαὶ παντὶ εἴδει ἁρμόζουσι | (πᾶν γὰρ εἶδος ρον 

ὃ Ων >) »ν id a » - a ~ 

35 ἔχει γένος), ἢ δὲ τρίτη ob παντὶ ἀλλὰ τῷ εἰδικωτάτῳ. δεῖ @- [0] oy (=) On << Q ~ ° A 

/ 

‘ 

οὐ μόνον τὸ ἁπλῶς γένος πολλαχῶς λέγεται, ἀλλὰ χαὶ τὸ περὶ οὗ of φιλό- 

2 μερικώτερα Laur. 72,5: μεριχά Ο 4 ἀγγέλῳ] an ϑεῷ Ὁ (εἴ, p. 63,28) 5 ὅπου--- 

εἴδος (6) Laur. 72,5 Mare. 201: om. C 6 ὑποστάσεως xat Mare. 201: om. Laur. 72,5 

7 ἐπειδὴ --- γιγώσχεται (8) in mrg. suppl. Ο 10 χρησώμεϑα scripsi: ἘΠ ΕΕΣ C 

14 πρῶτον... .1 cf. Porph. p. 4,1 not. τυρανίδος C 15 δυσειδὲς} δυσιδὲς C 

21 τῇ scripsi: τι α ἐν τῇ Φυσιχῇ] Β 1 ρ. 193430 sq. 24 ταὐτὸν εἰπεῖν ὑπογραφέν 

om. Mare. 201 (fort. recte) 25 xat Mare. 201: om. C 27 σχέση C 30 τῷ scripsi: 

τὸ C 33 an (i δὲ Sevtépa) ἡ λέγ. ἢ 35 ἰδιχωτάτω C (constanter) alt. δὲ] an yap? 
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“Rs te a Si τῷ ΄ ε Fo \ Χ Fy Ve . af a 
σοφοι διαλέγονται πολλαχῶς λέγεται, δμοίως χαὶ τὸ εἶδος: ἔστι γὰρ γένος : 

Se oie γάνος εἰδός ΓΞ] ΚΠΣΣ Sind J περὶ οὗ of φιλόσοφοι διαλέγονται, ὃ μόνον γένος εἶδος be) οὐδέποτε δυνά- 
΄ 

νῶν γενέσϑαι, ὅ ἐστι γενιχώτατον ὡς λευχότατον χα 
. 
o ay ce @ 

e 4 

TOV. ὁμοίως 
as ἔστι χαὶ εἶδος, ὃ μόνον εἶδος γένος μὴ δυνάμενον ye ee ὃ χαλεῖται 

a . = tN >. = = y = tak Ξ 7h) “ἔν x m7 - 

ἰδιχώτατωον. μεταζὺ GE τούτων ἔστι γένος GAAAO, 0 γένος ἅμα χαι εἰοος cv 

΄ . ς΄ ~ ΑἹ >> a 

λέγεται χαὶ ὑπάλληλον γένος ὑφειμένῃ φωνῇ, χαὶ εἶδος πάλιν ἄλλο, ὃ εἶδος 

ἅμα χαὶ γένος λέγεται, πανταχοῦ τὰ οἰχεῖα τῶν ἀλλοτρίων προταττόντων 
\ \ x ral σ᾽ x x ΄ -΄ 5 > x ἡμῶν χαὶ τὸ πρὸς ὃ λέγεται ἕκαστον ποτὲ μὲν γένος Gua χαὶ εἶδος ποτὲ 

ὲ εἶδος ἅμα χαὶ γένος πρὸς τὴν διάφορον Bee: ἀλλὰ λελήϑαμεν ἑαυτούς, 

10 φασίν, τῇ διαλλήλῳ δείξει περιπεσόντες φευχτέα οὔσῃ παρὰ πον χαὶ 
΄ ΄ 2 

τὸ γένος γὰρ ὑπογράφοντες τοῦ εἴδους ἐυνημονεύσαμεν χαὶ τὸ εἶδος Sro- 

γράφοντες τὸ ἀρὰ χαὶ λέγομεν ὅτι οὐχ ἀεὶ φευχτέα ἢ διάλληλος δεῖξις" 
εἰ μὲν γὰρ τὰ πράγυατα τὰ περὶ ὧν οἱ λύγοι μηδὲν δέονται ἀλλήλων πρὸς 

ὑπόστασιν ὡς ant Boos χαὶ ἵππου καὶ τῶν τοιούτων, παντὶ σϑένει φευχτέον 

15 τὴν διάλληλον δεῖξιν, εἰ ὃὲ τὰ πράγματα δέονται ἀλλήλων πρὸς ὕπαρξιν, | 
οὐδὲ ἄλλως αὐτὰ ἔστι διδάξαι, εἰ μὴ διὰ τῆς διαλλήλου δείξεως: ὥσπερ {τ 
γὰρ ἀδύνατον ἠρεμεῖν τὴν σχιὰν τοῦ ποιοῦντος τὴν σχιὰν μὴ ἠρεμοῦντος, 
οὕτως ἀδύνατον τοὺς λόγους μὴ δεῖσϑαι ἀλλήλων τῶν πραγμάτων τῶν περὶ 

ὧν εἰσιν of λόγοι δεομένων ἀλλήλων. ἀλλ᾽ εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, “Ὁ ἡμᾶς 

90 ἀπορία διαδέχεται" διὰ τί γὰρ ἐν τῇ μιᾷ ὑπογραφῇ τοῦ εἴδους οὐχ τ 
τοῦ γένους; χαὶ εἰς τοὐναντίον μετέπεσεν ἢ τύχη τοῦ λόγου - πάλαι μὲν γὰρ 

ἐζητοῦμεν διὰ τί ἐχρησάμεϑα τῇ διαλλήλῳ δείξει, νῦν δὲ ζητοῦμεν διὰ τί οὐχ 
ἐχρησάμεϑα. λύσις ὃξ τούτου πρόχειρος, ὅτι τοῦ εἴδους δύο σχέσεις ἔχον- 
τος, μίαν τὴν πρὸς τὸ γένος χαὶ μίαν τὴν πρὸς τὰ ἄτομα, ἐμερίσαντο αἱ 

25 τρεῖς ὑπογραφαὶ τὰς δύο αὐτοῦ σχέσεις, at μὲν πρῶται δύο τὴν σχέσιν 

a ἣ ἐσχάτη τὴν πρὸς τὰ ἄτομα. 

p-3,22 Τὸ δὲ εἶδος λέγεται μὲν χαὶ ἐπὶ τῆς ἑκάστου μορφῆς. 

ly) ~ a7 ν» ὁ πὶ x ~ » 

[ᾧ συνδέσμῳ τῷ xat τυ το, ἢ ὅτι ἐμνήσϑη τοῦ ἄλλου σημαινη- 
16 = ~ aw, » ἊΝ το Ὁ aye Ξ' » a ὃ: ~ 

30 μένου τοῦ εἴδους ἐν τῷ γένει ἢ ὅτι ὁ χαί σύνδεσμος εὕρηται χαὶ ἐν ἀρχῇ 
~ ΄ 

τοῦ λόγου. 

> Υ̓ > ΄ , 

p.4,15 Ka Exdotyy χατηγορίαν. 

΄ 

Πῶς xa? ἑχάστην χατηγορίαν λέγεται γενικώτατα; ἐν γὰρ ἑχάστῃ, 

2 δὲ delevi (cf. ν. 4) ὁ λευχώτατον C 6 ἄλλο suppl. in mrg. C 

8 post εἶδος addas χαλούντων 10 φασίν scripsi: φησιν Ὁ 14 καὶ ἵππο 

Mare. 201: ἵππου C 19 ἀλλήλων δεομένων ΟἹ (num. Saperstr: corr.) 21 pé 

Mare. 201: om. © 24 ἐμερήσαντο C! 26 πρᾶξις κβ΄ addidi 29 τ 
χαὶ Scripsi: τὸ zat C 
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, 5 , Ὁ ’ c , ~ 

χἀτηγορίᾳ. ἕν ἐστι τὸ γενιχώτατον. μήποτε οὖν τὸ xa ἑχάστην ἀντὶ τοῦ 
5 , ΄ 

ἐν πάσαις, ὡς χαὶ ὁ ποιητὴς 
a ΄ ς ΩΣ Ὁ» ὦ ay as > ΄ 5 

ὃς φάτο, ot δ᾽ ἄρ᾽ ἕχαστοι ἕλον δέπας ἀμφιχύπελλον 
\ 

ἀντὶ τοῦ “παντες᾽. | 

5 Ρ.4.21 Vivéotdw δὲ ἐπὶ μιᾶς χατηγορίας σαφὲς τὸ λεγόμενον. τῦν 

Ἐπειδὴ τὰ παραδείγματα φωστῆρές εἰσι τῶν λεγομένων (αἰσϑήσεις γάρ 
, 2 \ > A ¢ ~ > ~ \ > εἰσι λογιχαὶ SEED ἡμῖν δειχνῦσαι τὰ πράγματα χαὶ τοῦτό ἐστιν ὃ xad’ 

> ) ΤΡ jane “Ὅμηρον way ene λύχνος᾽, χατὰ ὃὲ ᾿Απολλώνιον τὸν τῶν ” Apyovanutt- 
χῶν συγγραφέα ἢ ̓ Ανάφη νῆσος), βούλεται ὃ [Ιορφύριος διὰ πραγμάτων 

Les \ , QF 5" ~ 

10 φωτίσαι τὰ λεγόμενα χαὶ χέχρηται δυσὶ παραδείγμασιν, ἑνὶ μὲν ἀπὸ τῆς 

φιλοσοφί (as, τοῦτ ἔστιν ἐχ τῶν χατηγοριῶν, ἑτέρῳ δὲ ἀπὸ τῶν γενεαλογιῶν, 
~ > sy ~ \ EEN 

ἄμφω μὲν γένεσιν οὖσιν, ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῇ 
συνηϑείας. πολλῶν GE οὐσῶν BOY utd χέχρηται, φημὶ τῇ οὐσία 

l4 ~ ~ \ 5 » 

μόνῃ, ἐχ τῶν δέχα τῶν γενιχωτάτων δι᾿ αὐτῆς χαὶ tas λοιπὰς ἔχων χατ- 
V4 Ὅν ein τα ρ \ ~ > fig \ ~ Ἂ - 

15 ηγορίας (ἐνδύματα γὰρ τῆς οὐσίας αἱ λοιπαὶ χατηγορίαι), χαὶ πολλῶν οὐσῶν 

ΞΈΡΩ utd μόνῃ χέχρηται τῇ τοῦ Διὸς δι’ αὐτῆς χαὶ τὰς λοιπὰς 

ἔχων διὰ τὸ 
; τ ἀνδρῶν te ϑεῶν τε. 

> Os ΓΝ oe ὃ 
‘ ry 

ἡμεῖς πρὸ τούτων σαφεστέρῳ χρησώμεϑα παραδείγματι. ὑὗπο- 
~ ΄ » " 

20 χείσϑωσαν τρεῖς τινες ἐπ᾿ εὐϑείας ἑστῶτες" ἐν τούτοις ὃ μέν ἐστι δεξιός, 
ὃν ἐπ ἐς Ἃ Ac [iL ΈΣς el ὃς iat Ἃ SLA = 5, \ ne ae ν εἴποις ἂν δεξιώτατον βιαζόμενος τὴν συνήϑειαν, χαὶ ἀναλογεῖ τῷ γενι- 

9. > s a » >) 2 , 5 ~ 
! 

΄ ε . ~ 
AWTATO, 0 GF OPLOTENGC, OY ELTOLS ἂν αριστερωτατοην. χαὶ avahoys τῷ 

»> ΄ ΄ ᾿ f 5 \ b) ΄ σ - \ Φ “Ὡς ἘΦ. 

SLOLAWTATD, ὁ ὃὲ WEGOS OEGLOS AUG “At σαριστξερος, OTL τοῦ EV GECLOD EOTLY 

7) 

Per 

2 =) ~ a. Ρ > > ~ ~ c ΄ Ἃ oa 

oe TOD OF ἀριστεροῦ Estos ἀναλογῶν τῷ UML He τούτων OD- 

25 τως ἐχόντων | πρόεισιν ἢ διαίρεσις τὸν τρόπον τοῦτον: 7 οὐσία διαιρεῖται Tr 
Ne 

\ > ~ B} Ἀ ~ \ v v 

εἰς σῶμα χαὶ ἀσώματον, τὸ σῶμα εἰς ἔμψυχον χαὶ ἄψυχον, τὸ ἔμψυχον 
5 - ~ wv 

εἰς ζῷον, ζῳόφυτον χαὶ φυτόν, τὸ ζῷον εἰς λογικὸν χαὶ ἄλογον, τὸ λογιχὸν 
> "αὶ > ΄ \ \ σ “0: δ. \ εἰς ϑεόν, ayyehov χαὶ ἀνθρωπὺν: ἐν τούτοις τὸ μὲν ὅϑεν ἠρξάμην, φημὶ 

τὴν οὐσίαν, ἐστὶ γενιχώτατον ὡς μὴ ἔχον ἕτερον πρὸ αὐτοῦ ὑ προς βηχὸς 
\ 

ny δ 
fh \ » Γ \ 

30 γένος, τὸ Oe εἰς ὃ χατέληξα, φημὶ τὸν avilpwrov, ἐστὶν χώτατον ὡς 

μὴ ἔχον ἕτερον μετ᾽ αὐτὸ ὑποβεβηχὸς εἶδος (τὰ γὰρ ans et χαὶ ὕπο- 
βεβήχασιν, ἀλλ᾽ οὔχ εἰσιν εἴδη οὐ γὰρ ΠΝ χαὶ αὐτὰ χατὰ πλειό- 
VOY χαὶ διαφερόντων τῷ ἀριϑυῷ ἀλλὰ τὰ εἴδη μόνον), τὰ δὲ μέσα τοῦ 
Ἰενιχωτάτου χαὶ τοῦ εἰδιχωτάτου, δι᾿ ὧν ὡδεύσαμεν, εἰσὶν ὑπάλληλα. 

2 ἐμ. πάσαις C ὃ ὡς φάτο .. .] ὡς ἔφαϑ᾽, οἱ δὲ ἕκαστος ἑλὼν ὃ. a. Hom. I 656 

ἄρα © ἀνφιχ. C 8 χρυσοῦς λύχνος] οἴ. Hom. τ 3 974] ἢ 
ἡ ̓ Ανάφη νῆσος] cf. Apollonii Argon. IV 1715 βόλεται ΟἹ 10. δυσὶ C?: δύο C! 

12 τῷ (utrobique) scripsi: τοῦ C 15 ante yap additum δὲ del. © 16 Διὸς Mare. 

201: om. C 17 ἔχων scripsi: ἐχούση (sed oboy corr. τη.) Ο (cf. v. 14) 

18 πατὴρ ...] Hom. A 544 alias _ 22 ἀριστερός, dv εἴποις -- τοῦ μὲν δεξιοῦ (29) 
Mare. 201: om. © 24 ἀριστερὸς Mare. 201: ἀριστερώτερος C τοῦ δὲ scripsi: 

τοῦ ©: χαὶ τοῦ Mare. 201 28 ἄγγελον eicias (ef. p. 64,19 sq.) 29 ἐστὶ Mare. 201: 

τὸ (sed una litt. eras.) © (ef v. 30) 30 χατόλεξα ΟἹ 33 τὰ εἴδη scripsi: τὸ εἶναι C 

Ρ̓ 



ELIAE IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 4,21] ο. a 59 — 

5] ~ x7 ~ sy > ~ \ 5 

Δποροῦσι δέ τινες ὅτι “πῶς διαιρεῖται ἢ οὐσία εἰς σῶμα xal dow- 
, 5 x ~ 3 > μ᾿. 9 

uatov; τί οὖσα; εἰ μὲν γὰρ σῶμα, πῶς εἰς ἀσώματον; εἰ Ge ἀσώματον, 
~ > ~ ¢ ΄ oA 5 ΄ 

πῶς εἰς σῶμα: χαὶ λέγομεν ὅτι οὐδέτερον τούτων ἢ οὐσία. ἵνα εὐλόγως 
> + , \ Ν Ἁ 

ἀμφότερα Ts dei ἀδωροδοχήτου Street ξ ἴσου διχάζοηντος Ola τὸ μη 
ts My 5 wv 7 ~ 

5 προχατειλῆφϑαι δώροις, δίχην τοῦ ἀέρος. ἀχρωματίστου ὄντος, ἵνα πᾶν 

a 

Ἂ ~ 5 , 5 3 4 ΄ 

(DUO διαχομίσ ἘΠ δίχην λεύχῶν ἐρίων ἅπερ εν χρώμασιν αἀχρωματιστα 

τι χαὶ διὰ τοῦτο πᾶσαν βαφὴν ἐπιδέχονται. αὕτη ἣ λύσις ἁρμόζει od 
~ ~ LA Υ̓͂ \ v μόνῃ | τῇ ie ἀλλὰ nat τοῖς ἄλλοις γένεσιν, οἷον τῷ ζῴῳ εἴποι γὰρ ἄν τίν 

‘ Pr ~ 5» αὖ 5 X A \ Ἂς , 

τις “τί ὃν τὸ ζῷον διαιρεῖται εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον; εἰ μὲν yap λογικόν, 
- > vy rN ἣν ὥ 5 . σ DN Wwe 

10 πῶς εἰς ἘΠΌΤΟ, εἰ 08 ἄλογον, πῶς εἰς λογικόν; χαὶ ἜΡΩΣ, ὅτι οὐδέτερον 
\ 5 > ~ “ ς - ~ . 

τερᾶν ἀπορίαν ATOPOUSLY Ὅτι πῶς TO σωμα κε On Ὡς . τούτων, ἵνα ae ὕτερα Fe 
εἰς τὸ ὅλον διαιρεῖς, εἰς ἔμφυχον χαὶ ἄψυχον; τὸ γὰρ μέρος, τοῦτ᾽ ἔστι 
τὸ σῶμα, εἰς τὸ ὅλον διαιρεῖς, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τὸ ἔμψυχον᾽. πρὸς 6 φαμεν 

Q ons εἰς τὸ ὅλον διαιροῦμεν, ἀλλὰ τὸ ὅλον εἰς τὰ μέρη αὐτὸῦΆ 
15 διῃρέϑη" τὸ γὰρ ἁπλῶς σῶμα εἰς τοιόνδε χαὶ τοιόνδε διῃρέϑη, τοῦτ᾽ ἔστιν 

> x \ > X τ Ε: Le 29. \ ὅλ. εἰς τὸ πεφυχὸς δέχεσϑαι ψυχὴν χαὶ εἰς τὸ μὴ πεφυχός" οὐδὲ γὰρ ὅλου 
~ \ \ X 4 >) ~ 

τοῦ ἐμψύχου χατηγορεῖται τὸ σῶμα, ἐπεὶ χαὶ τὴν ψυχὴν εἴποις ἂν coe 

ὅπερ ἄτοπον. τούτων οὕτως ἐχόντων ἕτέραν ares ἀποροῦσι" τὸ ite 
ἔμψυχον διείλομεν εἰς ζῷον, ζῳόφυτον χαὶ φυτόν: ἐνταῦϑα δὲ οὐχὶ χατὰ 

΄ ean ΄ ~ 5 a7 5 2 ΄ v εχ 3 ? 

20 τάξιν ἢ διαίρεσις προῆλϑεν εἰς δύο ἀντιδιῃρημένα, ἵνα ἄφυχτος ἢ, GAA 
. ΄ a . a ~ Ὁ ~ , wv > , 

εἰς τρία- εἰ 6 ὅλως δοϑῇ ἐξουσία εἰς τρία διαιρεῖν, τί ἄτοπον xat εἰς τέσ- 
\ > ΄ " ᾿ ΄ » \ > oO sa γ΄ 2 

σαρα χαὶ εἰς πέντε τὰς διαιρέσεις ποιεῖσϑαι, χαὶ εἰς ὅσα δ᾽ av τις ϑελήσοι:; 
‘ > ~ Wl 4 ’ σ ~ »% ~ »ν », φασὶν οὖν πρὸς τοῦτο τὴν λύσιν τοιαύτην, ὅτι πᾶν ἔμψυχον τρεῖς Eyer δυνά- 

Ld , ~ id [4 ΄ ’ 

ὑεῖς, ϑρεπτιχήν, αὐξητιχήν, τοῦ ὁμοίου | γεννητικήν: χαὶ εἰ μὲν ταύτας τῶτ 

τῷ or ἔχοι μόνας, λέγεται φυτόν, διὸ xat ὃ φιλόσοφος [Πλωτῖνος ἔλεγε περὶ τῶν 

ταῖς δυνάμεσι ταύταις σχολαζόντων οἷον τῷ ἐσϑίειν χαὶ συνουσιάζειν, χατα- 
φρονούντων δὲ λογιχῆς ϑεωρίας. ὅτι χινδυνεύουσιν ἀποδενδρωϑῆναι. εἰ δὲ πρὸς 
ταύταις ταῖς δυνάμεσι χαὶ χίνησιν χαὶ αἴσϑησιν προσλάβοι, γίνεται ζῷον, 
2. εἰ 68 αἴσϑησιν μόνον προσλάβοι. χίνησιν ὃὲ μή, ποιεῖ τὸ ζῳόφυτον, ὡς ἐπὶ τοῦ 
ov 30 ὀστρέου χαὶ τῶν τοιούτων: ταῦτα γὰρ αἰσθάνεται μέν, οὐ χινεῖται δέ" 

χάρφους γὰρ προσφερομένου συστέλλεται, ἁπλοῦται δὲ ἐπὶ γλυχεῖ ὕδατι, ἀλλ᾽ 
οὐ χινεῖται, ἐπειὸ on pone ἐν ταῖς πέτραις: ἣ γὰρ δοχοῦσα αὐτῶν εἶναι 
χίνησις, τὸ ἐχτείνεσϑαι αὐτὰ χαὶ συστέλλεσθαι, ἀπὸ μέρους ἐστίν. ὥσπερ 
δὲ τὸ ὄνομα τοῦ ζῳοφύτου σύνϑετον, οὕτως χαὶ τὸ πρᾶγμα" τοῦ μὲν γὰρ 

aL Vv , ~ in ~ ,’ ~ $ 

35 ζῴου ἔχουσι τὸ αἰσϑάνεσϑαι, tod δὲ φυτοῦ τὸ ἀπο δεῖται O& προσ- 
σ a“ ~ ὁ , , ~ τα 

διορισμοῦ ὃ λόγος" tote yap πᾶν ἔμψυχον τρεῖς ἔχει δυνάμεις, ὅταν χαὶ 

2 εἰς (ante ἀσώματον) Laur. 72,5: om. C ὃ δώροις scripsi: δῶρα C 0 ἐν 

χρώμασιν fort. eicias 10 ἄλλογον Ὁ 11 τούτον (sic) Ο 12 καὶ 

iter. C 15 διηρήϑη (alt. 1.) C! 20 lacunam signavi, suppleveris ἐπειδὴ οὐ γέγονεν 

22 an ϑελήσῃ ἢ 24 αὐξιτιχήν C! γενητιχήν ΟἹ 25 Πλωτῖνος] ef. Enn. 

Ill,4,2 p. 284 26 τῷ scripsi: τὸ C 28 προσλάβοι scripsi: προσλάβοιεν C 

29 αἴσϑισιν Οἱ προσλάβοι V: προσλάβοιεν C 30 ἀστρέου ΟἹ χινῆται C 

δὲ om. V 89 ἡ] ef C 39 alt. δὲ om. V 
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ELIAE IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 4,21] ¢ τῷ bo D δὶ 

εὶ ϑνητὸν ἡ χαὶ ἐξ ὁμοίου ἑαυτῷ ἐγένετο, ϑνητὸν μὲν διὰ τὰ οὐράνια, ἐξ 
δμοίου δὲ ἑαυτῷ διὰ τὰ ex σήψεως γενόμενα" ταῦτα γὰρ οὐ γεννᾶται πάντα 

ἐξ ὁμοίων. τούτων οὕτως ἐχόντων φέρε χαὶ τὴν διαίρεσιν αν: ποιή- 
ἔμψυχον διαιρεῖται εἰς διωργανωμένον σῶμα 

ὃ χαὶ ἀδιοργάνωτον, χαὶ τὸ μὲν διωργανωμένον ποιεῖ τὸ ζῷον, τὸ δὲ ἀδιοργά 

γωτον εἰ μὲν μὴ ἔχει χίνησιν μηδὲ αἴσϑησιν, ποιεῖ τὸ φυτόν, εἰ δὲ alain. 

σιν μὲν ἔχει | χίνησιν 68 ux, ποιεῖ τὸ ζῳόφυτον᾽ δύο yao ἐνταῦϑα εἰσιν τῶν 

ἀντιϑέσεις. αἰσϑητιχὸν ἀναίσϑητον, χινούμενον ἀχίνητον" δύο ὃὲ οὐσῶν aytt- 
ϑέσεων ἕξ γίνονται συμπλοχαί, χαϑὰ τὸ διάγραμμοι τοῦτο δηλοῖ" 

10 αἰσϑητικόν ἀσύστατον ἀναίσθητον 

ο OOS τὰς ae συν- 
Ξῷ- ioe NY {85 

ἴστα- yo ίστα- 
gor - Ox , ov Ry, “Cr, τόν 

ται "Ὁ ται 

χινούμενον ασύστατον ἀχίνητον 

15 τούτων αἱ μὲν τρεῖς συνίστανται, αἰσϑητιχὸν χαὶ χινούμενον, ἀναίσθητον 

ry 
χαὶ ἀχίνητον χαὶ αἰσϑητιχὸν χαὶ ἀχίνητον, at ὃὲ τρεῖς οὐ συνίστανται, 

αἰσϑητιχὸν ἀναίσθητον χαὶ χινούμενον ἀχίνητον χαὶ χινούμενον ἀναίσϑητον, 

ὅπερ οὐχ ἂν εὕροις ποτέ, ἐπεὶ πρὸς χαχὸν ἑαυτῷ χινηϑήσεται μὴ αἰσϑανό- 
μενον" χατὰ χρημνοῦ γὰρ ἐνεχϑήσεται. οὐδὲν ὃξ μάτην ἢ φύσις ποιεῖ’ τὸν 

20 γὰρ σχώληχα τυφλὸν ὄντα μαλαχὸν 7% φύσις εἰργάσατο, ἵνα χἂν χατὰ 
/ <. 2 dy A \ Pus ἊΝ ὯΝ, ~ 

χρημνοῦ ἔλθῃ, ἀβλαβὴς μένῃ. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τούτου. τὸ δὲ ζῷον 

διαιρεῖται εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον. ἀποροῦσι χαὶ πρὸς τοῦτο πῶς τὸ ζῷον 
᾿ - > \ cy a \ \ \ oy Bee \ 5 , 
διαιρεῖται εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον χαὶ τὸ λογικὸν εἰς Ovytov χαὶ abdvatov: 
ἐνὴν γὰρ χαὶ ἀνάπαλιν τὸ ὕϑνητὸν διελεῖν εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον" ἐπειδὴ 

Ξ SY Bo ΄ ΄ ΄ > ~ >) Nn 5 ~ v 
25 οὖν τὸ διαιρούμενον ϑέλει χαϑολιχώτερον εἶναι τῶν εἰς ἃ διαιρεῖται, ἔσται 

Ἁ Ἁ X -Ὁ a [4 ay \ \ ee ~ σ χαὶ τὸ λογιχὸν τοῦ See χαϑολ Gabe we τὸ ὕνητὸν τοῦ λογιχοῦ, ὅπερ 
ἄτοπον. πρὸς τοῦτό φαμεν (3 ὅτι οὐχ ἔστιν ὑποδιαίρεσις ἢ τοῦ ee χαὶ 78: 

ἀϑανάτου, ἀλλ᾽ ἐπιδιαίρεσις ἤτοι δευτέρα διαίρεσις τοῦ ζῴου, (ws) ἵνα εἴπω- 
~ a 

μὲν τοῦ ζῴου τὸ μὲν λογιχὺὸν τὸ δὲ ἄλογον, χαὶ πάλιν τοῦ ζῴου τὸ μὲν 

80 ὕνητὸν τὸ δὲ ἀϑάνατον, ὥσπερ χαὶ εἰς ἄλλα δύναται διαιρεῖσϑαι, οἷον τοῦ 
ἃ δὰ ry δ Ἂς Α \ Ὧν Vv a ~ A Α v σ 

ζῴου τὸ μἕξν TELOY TO ὃὲ πτηνὸν τὸ OF evvopoy, Ἢ τὸ μὲν αἀποὺν WOTED 

1 ϑνητῶν (pr. 1.) C an γένηται 2 ἑαυτῷ] αὐτῶ C yevopeva V 4 διοργα- 
νωμένον V 5. 6 ἀδιωργάνωτον (ἀ superscr.) utrobique C 5 διοργανωμένον CV 

6. 7 αἴσϑημεν V 7 post μὴ add. ἔχει V yap in mrg. suppl. (in contextu ras. 

II litt.) C 10 figuram exscripsi ex C (nisi quod ἀκίνητον iteratum omisi), eandem 

sed lacunosam exhib. V 15 τούτων μὲν αἱ μὲν V zai (ante χινούμενον) 

om. C 16 zat αἰσϑητιχὸν] ἀναισϑητὸν (ἀν del.) V 17 pr. ἀναίσϑητον] ἀχίνητον C 
ἀναίστητον (alt. 1.) V 18 εὔρῃς (sic) V χαχὸν Scripsi: χαχῶ CV 19 χριμνοῦ C 

ἐναχϑήσεται C 20 χώληχα Οἱ nav] ἣν (in litura) V 21 δὲ om. V 

22 ἀποροῦσι --- ἄλογον (23) om. V 24 διαιρεῖν V 25 ϑέλει (post χαϑολιχ. 

transp.) V: ϑέλη Ὁ 28 ὡς inserui 28. 29 εἴπομεν C! 30 εἰς superser. ΟΣ 

οἷον] ὅταν V 31 ἢ τὸ] ἤτοι C ὥσπερ) ws V 

Comment. Arist. XVIII 1. Eliae in Porph. Tsag. et Arist. Cat. 5 



ee 

a Se 

ὅδ ELIAE IN PORPHYRIL ISAGOGEN [Porph. p. 4,21—5,9] ς. 22. 23 

‘ \ Ν τὰ ἑρπετὰ τὸ δὲ ὑπόπουν ὡς τὰ ἄλλα ζῷα. τὸ λογικὸν διαιρεῖται εἰς ϑεὸν 
ϑεὸς ὑπὸ τὸ NOTE, τὸ δὲ λογιχὸν ov 

, , 5 ~ -“ 

χαὶ ἄνϑρωπον. παλιν ἀποροῦσιν ὅτι ε 
΄ ~ c A \ Weed 

ὑπὸ τὸ ζῷον, τὸ ζῷον ὑπὸ τὸ ἔμψυχον, τὸ ἔμψυχον ὑπὸ τὸ σῶμα, εὑρεϑή- 
΄ " ΄ 1 ~ sy nest σ 9 

σεται ὃ ϑεὸς ὑπὸ τὸ σῶμα. χαὶ λέγομεν ὅτι οὐχ ἄτοπον τὸν ϑεὸν σῶμα 
> > > ‘ 4 > ΄ \ ᾿ Ql 304 \ ~ 

εἶναι: τὰ γὰρ οὐράνια χατὰ ᾿Αριστοτέλην Deot διὰ τὸ ϑέειν ἀεὶ χαὶ χινεῖ- ¢ 

Q 5349 29. ce re ΄ > Tee a a TN a τοῦ: Besa YW. 

ctor. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον μένει ἢ ἀπορία: περὶ γὰρ τοῦ ϑεοῦ τί ἂν εἴποι 
΄ 

κι ~ ΄ - ἊΝ Vv σ 
τις τοῦ πρώτου αἰτίου; λογιχὸν ἢ οὔ; χαὶ λέγομεν ὅτι ~ ᾿Ξ x Φ vy 
5 Vv > 

λογιχὸν ἔχει οὐ 
\ ΄ \ Ἐς. (ἢ ~ , 4 A ai ΄ αἱ ἣν 

σεων χαὶ συμπερασμάτων χαὶ διὰ τοῦτο σύνϑετον, ἀλλὰ λογιχὸν ὡς ὑπὲρ 
λόγον: οὕτως γὰρ χαὶ ἐπὶ τῆς Ψυχῆς λογιχὸν λέγομεν οὐχὶ τὸ ὑπὸ τὸ λόγον: οὕτως (ὰρ χαὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς λογιχὸν λέγομεν οὐχὶ τὸ ὑπὸ τὸ 

ὅν (εἰ γὰρ ὑπὸ τὸ ζῷον ἢ 

iY λ᾽ i, ΄ 5 , 

07 as λόγον τὸ ἐν τῇ Ψυχῆ λογιχόν. 
il 

e 
0 

4 5 ‘4 c A = ἜΣ = =p Ps 

TO AVAVOUSVOY ὑπὸ τὸ Woy τὸ τυ τὸ OGE0WEVOY προτα- 

10 

| Ψυχή, χαὶ ὑπὸ τὸ ἔμψυχον, χαὶ εὑρεϑήσεται τ 
ψυχὴ ἔμψυχον), ah 

({(Πρᾶξις xy’). 

p.4,21 Ἢ οὐσία ἐστὶ μὲν χαὶ αὐτὴ γένος, ὑπὸ δὲ ταύτην σῶμα : 
15 χαὶ ὑπὸ TO σῶμα. ᾽ 

Διὰ τί, φασί, μὴ ὡς ᾿ς εἰς δύο διεῖλε τὴν οὐσίαν, εἰς σῶμα χαὶ 
EL ἀσώματον, χαὶ οὕτως ἐφεξῆς εἰς ἀντιδιῃρημένα; χαὶ λέγομϑν | ὅτι τῆς χατὰ 78ν 

βάϑος υόνον ἔγρηζε "οὐδοῦ. διὰ τὸ γενιχώτατον χαὶ εἰδιχώτατον χαὶ ὶ ϊ Ose | t | 

ὑπάλληλον. 

ἌΣ A eee 

20 p.4,32. Kat πᾶν τὸ πρὸ τῶν ἀτόμων. “-᾿ 

Καλῶς εἶπε τὸ πρὸ THY ATO προσεχῶς, ἐπειδὴ χαὶ τὰ ὅπαλ- 

ΝΜ π Ξ 
ληλα χαὶ τὸ γενιχώτατον πρὸ τῶν wy, ἀλλ᾽ οὐ προσεχῆ. 

ek reieiibiniat a had 

- \ SX Ζ ΄ μι ΤᾺ ἊΣ a Ζ 

p.5,9 Τὰ δὲ dupa μίαν ἔχει σχέσιν. 
ι 

\ x x \ > > ge} Υ, , , , wey ioe τατον τὴν πρὸς τὰ pet’ αὐτὸ ἔχει μόνον σχέσιν (γένος 
25 yao πρὸ Ben oe ἔχει: τὸ γὰρ ὃν πρὸ τοῦ γενιχωτάτου, ἀλλ᾽ οὗ γένος), 

τὰ δὲ εἴδη χαὶ πρὸς τὰ ἄτομα ἔχει σχέσιν ἀλλ᾽ οὐχ ἄλλην: χαὶ τῶν 

2 εἰ] ὅν 4 χαὶ λέγομεν --- εἶναι (5) om. V 5 ϑεοὶ om. V Ode] 

dey V χαὶ ante ἀεὶ superser. C? 5. 6 χεινεῖσϑαι V 6 οὐδὲν] οὐδὲ V 

μένει in mrg. suppl. C? τοῦ. om. V 11 τὸ λογιχὸν ζῶον (alt. 1.) V 

alt. xat eras. C: om. V 12 ἔμψυχον] ἄψυχος V 15 πρᾶξις χγ΄ inserui 

14 μέν ἐστι colloc. V zat iter. V ταὐτὴν V post ταύτην add. ἐστὶν 
Porph. 16 ἡμεῖς ex εἰμεῖς corr. V διεῖλε scripsi: εἷλε CV τὴν om. V ; 

alt. ele] ef © 17.18 χατὰ τὸ βάϑος τῆς γνώσεως V 18 εἰδιχότατον ΟἹ 

21 post προσεχ. add. εἶδος C 22 τὰ γενικώτατα C ἀλλ᾽ οὐ ex ἄλλος corr. C? 

24 μὲν] δὲ C μόνον om. V 25 γενιχοτάτου V 26 δὲ om. V 
pr. zat om. C ἄτομα] ἐπάνω C 



ELIAE IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 5,9. 23] ς. 23 Gi 

ἿΣ ε > ~ ~ > ε 
ἀτόμων γὰρ εἶδος ὡς περιέχον αὐτὰ χαὶ τῶν γενῶν εἶδος ὡς περιεχόμενον 
ἐξ αὐτῶν. | 

nr 99 Τὸ NX 7= \ aie peel . ΞΡ a ~ ae > 7Ar 

Ρ. 9,28 A OF TPO τῶν ELGLXWTATWY ἄχρι TOV YEVLAMTATOD ἄν- 4 

πάλληλα γένη; ὡς ὃ 

“Ὑποσχόμενος ὃ Πορφύριος δύο παραδείγμασιν ὑποβάλλειν τὰ γενιχώ- 
Tate χαὶ εἰδικώτατα καὶ ὑπάλληλα, ἑνὶ μὲν ἀπὸ τῶν χατηγοριῶν ἑτέρῳ 

i Lear ἘΝ Ε 
ὃΣ ἀπὸ τῶν γενεαλογιῶν, ἤδη μὲν τῷ ἀπὸ τῶν χατηγοριῶν ἐχρήσατο. 

ἔρχεται δὲ χαὶ ἐπὶ τὸ δεύτερον, φημὶ τὸ ἀπὸ τῶν γενεαλογιῶν, χαὶ μιᾷ 
΄ ~ ἐν \ im δ αν , \ \ 5 δ Vv. ‘\ 

10 χέχρηται τῇ ἀπὸ τοῦ Διὸς διὰ ταύτης χαὶ τὰς λοιπὰς ἔχων διὰ τὸ 
πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. 

5 ~( > EN ~ > ~ ε \ ΄ ΄ ΄ 3 
évtavue οὖν ἐπὶ τῶν γενεαλογιῶν ὃ μὲν μόνως πατήρ, φέρε εἰπεῖν ὃ Ζεύς, 
e ἊΝ , eX Ce ) 4 ἐς € Ny 4 ied \ ς 

ὃ δὲ μόνως υἱὸς ὡς ᾿Ορέστης, οἱ δὲ πατέρες ἅμα χαὶ υἷε 
, \ > ~ e Ἁ f Ἁ ΄ alt , 

Τάνταλος. dat ἀναλογεῖ ὁ μὲν μόνως πατὴρ τῷ γενιχωτάτῳ, 6 δὲ μόνως 
~ , - . ΄ 

16 υἱὸς τῷ εἰδιχωτάτῳ, οἱ δὲ πατέρες ἅμα χαὶ υἱεῖς ὑπαλλήλοις. χαὶ μὴ 
ΠῚ 

γομίσῃς. φησὶν 6 []ορφύριος, ὅτι ae παραδείγματι τῶν χατηγοριῶν 
ἐχρησάμην ταῖς γενεαλογίαις, ὅτι ὥσπερ ἐπὶ τῶν γενεαλογιῶν εἰς ἕν γένος 

τὸ ἀνωτάτω ἀνάγονται, εἰς τὸν Δία, οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν χατ τη (οριῶν ἔχει" | 

οὐὸὲ γὰρ ἀνάγονται ὑπὸ ἕν γένος πᾶσαι, ἀλλὰ δέχα γενιχώτατά εἰσι χαὶ τάν 

20 ἀρχαὶ δέχα πάντων τῶν ὄντων, χαὶ ἔστιν ἐν Exdoty αὐτῶν χαὶ γενικώτατον 

χαὶ εἰδικώτατον χαὶ ὑπάλληλον, χαὶ οὐ τελεῖ τὸ ἕτερον ὑπὸ - ἕτερον " 

οὐδὲ γὰρ τὸ ὃν γένος τῶν χατηγοριῶν- οὐδὲ γὰρ ὡς γένος εἰς εἴδη διαιρεῖ- 
΄ ΄, ξ 

ται ἀλλ᾽ ὡς ὁμώνυμος φωνὴ εἰς διάφορα σημαινόμενα: ἑξαχῶς γὰρ 

γινομένης τῆς διαιρέσεως perc τοὶ ὅτι χατ᾿ οὐδένα τῶν πέντε τρόπων 

25 δύναται ἜΤ a" τὸ ὃν εἰς τὰς δέχα χατηγορίας- λείπεται οὖν χατὰ τὸν ἔχτον. 
nu c ΄ > ΄ » 

ξξαχῶς γὰρ διαιρεῖται τὰ διαιρούμενα, 7 ὡς γένος εἰς εἴδη, ὡς τὸ ζῷον 
> \ \ \ v NM o¢ o > A a ~ ¢ 5 

εἰς τὸ λογιχὸν χαὶ ἄλογον, 7 ὡς ὅλον εἰς μέρη, χαὶ τοῦτο διχῶς ἣ ὡς εἰς 

1 περιέχον] ὁ περιέχων V 2 αὐτοῦ V post αὐτῶν add. ϑεὸς δὲ ἄγγελος χαὶ 

ἄνϑρωπος ᾿εἴδ an εἰδικώτατα ὅτι ἔχουσιν ἐπάνω αὐτῶν γένος, ὑποχάτω δὲ αὐτῶν οὐχ ἔχουσιν 

ἕτερα εἴδη, ὥστε λέγεσϑαι χαὶ γένη, ἀλλὰ εἴδη εἰδικώτατα. τὰ δὲ ὑποχάτω αὐτῶν κατηγορού- 

peva ὡς Πέτρος ᾿Ιωάννης ἄτομα, ὅτι 7 διαίρεσις τὸ πολὺ μέχρι εἰδῶν ϑέλει γενέσϑαι, οἱ δὲ 

κατὰ μέρος ἄνϑρωποι πολλοί εἰσι χαὶ ἀόριστοι τῷ ἀριϑμῷ V 3 δὲ] scribas δὴ (ef. 

p- 70,2) πρὸ τοῦ γενιχωτάτου C: τῶν γενιχωτάτων V 4 λέγεται] χαλεῖται V 

δὶ εἴδη om. Ο ὡς 0] οἷον C ὃ ἀγαμέμνον C ay. καὶ ἀτρείδης V 

χαὶ (ante πελοπίδης) om. C 6 peek V 8 γενεαλλογιῶν C τῷ om. V 

10 ταύτας V (cf. p. 63,16) χαὶ] δὲ ( 12. 13. 14 μόνος V 12 ὃ ζεὺς 

εἰπεῖν colloc. V 13 vtois (alt. 1.) V 14 zat om. C πατὴρ - υὄνως om. V 

18 τὸ ἀνωτάτω] τῶ ἀνωτάτω C: τῶν ἀνωτάτω V τῶν χατηγωριῶν (sic) V: χατηγοριῶν 

(τῶν om.) C 19 déxa] zat V 20 χαὶ ἐστιν in lac. VII litt. om. V 20. 21 yeve- 

κώτατα χαὶ εἰδικώτατα xai ὑπάλληλα V 21 τὸ (alterum) om. C 22 τὸ ὃν 

τὸ y. V ὡς om. V els] ὧς V 24 ante τρόπων add. τροπέντε (sic) del. C 

25 τὸν] τὸ (una litt. erasa) C 26 διαιροῦνται V 27 τὸ (ante λογιχὸν) om. C 

ἄλλογον © ὡς (ante ὅλον) om. V 

5 4 



OS ELIAE IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 5,23] ὁ. 23 

Gporoucoy, ἣ ὡς εἰς ἀνομοιομερῇ (Guorouspy λεγόντων ἡμῶν τὰ χαὶ ὀνό- 

ματος χαὶ πράγματος ἔχοντα χοινωνίαν χαὶ πρὸς ἑαυτὰ ual πρὸς τὸ ὅλον, 

οὗπέρ εἰσι μέρη" τὸ γὰρ ὀστέον εἰς μέρη διῃρημένον χαὶ ὀνόματος χαὶ 

δρισμοῦ χοινωνίαν ἔχει, δμοίως χαὶ νεῦρα χαὶ φλέβες: ἀνομοιομερῆ δέ, 

5 ἃ οὔτε ὀνόματος οὔτε τον χοινωνίαν ἔχει πρὸς ἑαυτὰ χαὶ πρὸς ὅλον, 
΄ ὡς τὰ μέρη τοῦ προσώπου, ὀφθαλμοὶ ῥὶς χείλη, οὔτε λέγονται πρόσωπα ae 

aw 

\ 
Ξ 
ιν} 

vv ᾿] , x ~ ΄ ad. | ἂν 4 

οὔτε εἰσίν, οὔτε δὲ ot ὀφθαλμοὶ ots λέγοντα: 7 εἰσὶν οὔτε 7 ῥὶς ὀφθαλμοὶ 

ἢ τὰ χείλη pis ἢ ὀφθαλμοί), ἣ ὡς οὐσία εἰς συμβεβηχός, ὡς ἵνα εἴπω 

‘cmv ἀνθρώπων of μὲν λευχοὶ of ὃὲ μέλανες χαὶ τοῦ ζῴου τὸ μὲν ἄρρεν 
10 τὸ δὲ ϑῆλυ᾽ | Ὁ γὰρ χατὰ τοῦτο, ὡς ὃ ᾿Δριστοτέλης ἱστόρησεν 781 

ὅτι ἔστι ζῷον, ὃ πολλάχις τῆς ἡμέρας μεταβάλλει εἰς τὸ ἄρρεν xat τὸ 

ϑῆλυ, ὃ χαὶ τροχὸς χαλεῖται διὰ τὸ ἐπιτρέχειν τὰ εἴδη, χαὶ ἢ ὕαινα δὲ 

τῶν μεταβαλλόντων ἐστὶν εἰς τὸ ϑῆλυ χαὶ ἄρρεν, εἰ χαὶ δι᾿ ἕξ μηνῶν 

τοῦτο πάσχει, χαὶ ὃ λαγωὸς δὲ ὁμοίως τοῦτο πάσχει χαὶ μεταβάλλει), 

15 ἀνάπαλιν ὡς συμβεβηχὸς εἰς οὐσίαν, ὡς ἡνίκα εἴπωμεν ὅτι τοῦ λευχοῦ τὸ 

μὲν χύχνος τὸ δὲ ψιμύϑιον τὸ δὲ χιών, 7] ὡς ὁμώνυμος φωνὴ εἰς διάφορα 
- 
LS σημαινόμενα. ὡς ἢ χύων φωνὴ εἰς χερσαῖον ϑαλάττιον ἀστρῷον φιλόσοφον, 

ἢ ὡς εἶδος εἰς ἄτομα, ὡς 6 χαϑόλου ἀνϑρωπος εἰς τοὺς χατὰ μέρος. 

δείξωμεν οὖν ὅτι ὡς "ec εἰς εἴδη οὐ δύναται διαιρεῖσϑαι" ἐπὶ γὰρ τῶν 

20 ἀπὸ τοῦ γένους διαιρεϑέντων εἰδῶν οὐχ ἔστι τὸ oe spov xat ὕστερον 
γὰρ λογιχοῦ xat ἀλόγου, εἰδῶν ὄντων tod ζῴου, οὐδὲν οὐδενὸς πρ 

ἐπὶ δὲ τῶν χατηγοριῶν ἔστι τὸ πρῶτον χαὶ ὕστερον: προτ τε γὰρ 7 οὐσία 

τῶν ἄλλων τῇ φύσει" συναναιρεῖ γὰρ τὰ συυβεβηχότα χαὶ οὐ συναναιρεῖται 

αὐτοῖς: τῆς γὰρ οὐσίας ἀναιρουμένης συναναιρεῖται αὐτῇ τὰ συμβεβηχότα 

τῷ or 

» Sot \ \ £7 v ~ \ 2 ΄ ΕῚ ΄ ΕῚ 

(ἐν αὐτῇ γὰρ τὸ εἶναι ἔχουσι), τῶν δὲ συμβεβηχότων ἀναιρουμένων οὐ 

συναναιρεῖται ἢ οὐσία ὡς ἀνθυπόστατος. χαὶ συνεισάγεται ἢ οὐσία τοῖς 
\ 

συμβεβηχόσιν, οὐ συνεισάγεται δὲ αὐτῇ τὰ συμβε pes ὄντων τ τῶν 

συμβεβηχότων | πάντως χαὶ ἢ οὐσία ἔστιν Gy αὐτῇ yap ὑφίσταται τὰ συμ- 75° 
X \ 

βεβηχότα), τῆς δὲ οὐσίας οὔσης οὐ πάντως εἰσὶ τὰ συμβεβηχότα" τῇ γὰρ 

30 Dela οὐσία οὐδὲν συμβέβηχε. δεύτερον ἐπιχείρημα ἐν τοῖς ὡς γένος εἰς 

2 αὐτὰ C (cf. v. 5) 3 εἰσι μέρη] ἰσομερῇ V διαιρημένον Cl 4 φλέβες 

correxi: φλέβας CV ) d] dte V ὀνόματα C 6 πρωσόπου V 

pis] ὡς V χείλη] χήλη ΓΟ 7 δὲ om. Ο 7 om. C 10 ὁ om. © 

ἱστόρισεν C ὁ ᾿Αριστοτέλης ἱστόρησεν] cf. De anim. gener. Γ 6 p. 75743 sq. 
14 πάσχη (pr. 1.) C hayoos C: λαγωὸς in λαγωὼς mut. V τοῦτο πάσχει χαὶ om. Vi | 

(fort. recte) 15 ὡς (prius) superser. C? 16 ψιμμύϑιον V post χιὼν 

add. ἢ ὡς συμβεβηκὸς εἰς συμβεβηκότα οἷον τῶν λευκῶν τὰ μὲν ϑερμὰ ta δὲ ψυχρά Ο (ef. 

Ρ. 69,15) 11 φυλόσοφον V 18 ὡς 6] ἢ 19 δείξομεν Ο 

21 οὐδὲν om. © 22 προτέρα] πρότερον C 39. 23 τῶν ἄλλων ἡ οὐσία colloc. Vo | 
cuvavepet (fere ubique) V 25 αὐτῆς C 26 συναιρεῖται (ΟἹ αὐϑυπό- | 

ταχτος V συνισάγεται Cl: συναγάγεται V τῇ οὐσία (alt. 1.) C 26. 27 τοῖς συμ- ' 

βεβηχόσιν Cl: τὰ συμβεβηχότα C? 21 συνησάγεται (sic) C?: συνησάγει C: συναγάγει Vi 

τοῖς συμβεβηχόσι corr. ΟΣ 28 πάντα C (εἴ. v. 29) ὑφίστανται V 29 δὲ! 
om. V post οὐσίας superscr. οὐχ C? : 



ELIAE IN PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 5,23. 6,3] ¢. 23 69 

εἴδη διαιρουμένοις: οὐχ avayxy ἑνὸς εἴδους ἀναιρουμένου χαὶ τὰ λοιπὰ 
5 ~ be! \ ~ ~ 3 ΄ " - \ v 5 

ἀναιρεῖσθαι (οὐδὲ γὰρ τοῦ λογιχοῦ ἀναιρεϑέντος ἀναιρεῖται τὸ ἄλογον), ἐν- 

ταῦϑα δὲ ἑνὸς εἴδους ἀνα!ρεϑέντος χαὶ τὰ λοιπὰ ἀναιρεῖται" τῆς γὰρ οὐσίας 

EES les πᾶσαι ἀναιροῦνται at χατηγορίαι. τρίτον ἐπιχείρημα ἐν τοῖς 

5 ὡς γένος εἰς εἴδη διαιρουμένοις: « & 7 πάντα xa αὑτὸ ὡς τὸ λογιχὸν 
wv “ , πὶ ,ὔ, ~ "» , x ΄ 

χαὶ ἄλογον, ἢ πάντα ἐν σχέσει, ὡς τοῦ πολυπλασίου τὰ εἴδη τὸ τριπλάσιον 
ee, Ὁ - ~ ς γ 

τὸ τετραπλάσιον χαὶ τὰ ἐφεξῆς" ἐπὶ δὲ τῶν χατηγοριῶν at μὲν ἐννέα xad 
ς > -» \ ε 

αὑτό εἰσι, τὰ ὃὲ πρός τι ἐν σχέσε.. οὕτως μὲν ὅτι οὐχ ὡς γένος εἰς 
δ n> im Ved 29. ΕἸ ΟΣ > ΄ ςς > Χ \ \ εἴδη. GA’ οὐδὲ ὡς ὅλον εἰς μέρη ὁμοιομερῆ" εἰ γὰρ ὁμοιομερὲς τὸ χαὶ 

ε - 

10 ὀνόματος χαὶ ὁρισμοῦ μετέχον χοινοῦ, at χατηγορίαι ὁρισμὸν οὐχ ἔχουσι 
. 

} χοινήόν. ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰς ἀνομοιομερῆ, ἐπειδὴ eo ALN oes ἐστι TO χαὶ ὀνό- 
ματος χαὶ πράγματος ἔχον διαφοράν, αἱ δὲ χατηγορίαι ὄνομα χοινὸν ἔχουσι" 

πᾶσαι γὰρ χατηγορίαι λέγονται. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὡς οὐσία εἰς συμβεβηχός. 
ἐπειδὴ ἔδει πάσας συμβεβηχότα εἶναι. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὡς συμβεβηχὸς εἰς 

‘oy =) , 5 \ bl4 ΄ ΕῚ ΄ - ὟΝ 2) 39. > > 

15 οὐσίαν, ἐπεὶ ἔδει πάσας οὐσίας εἶναι. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὡς εἶδος εἰς ἄτομα, 
Qs ! ἐπειδὴ τὰ ἄτομα ἄπειρα χαὶ ἀπεριόριστα | χαὶ μὴ ὑποπίπτοντα ἐπιστήμῃ, «67 

re ai ie / ἐφ \ 2) Q td /, 

αἱ δὲ χατηγορίαι δέχα τὸν ἀριϑμόν. λείπεται τοίνυν ὡς ὁμώνυμον φωνὴν 
>) 

εἰς διάφορα σημαινόμενα διαιρεῖσθαι τὸ ὃν εἰς τὰς δέχα χατηγορίας. 

4 Μ 5? \ Ν - 5 o 3 ΄ ΄ 

| p.6,3 AA’ ἐπὶ μὲν τῶν γενεαλογιῶν εἰς Eva ἀναφέρουσι, φέρε 
Ὗ 

ι 

20 εἰπεῖν toy Ala’, (τὴν ἀρχὴν) ὡς Ext τὸ πλεῖστον. 

τὴν \ 

Καλῶς εἶπεν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον" ἰδοὺ γὰρ Αλιρρόϑιος ὑπὸ [Ποσει- 
7 X 

δῶνα τελῶν χατὰ τοὺς τῶν ποιητῶν ληρώδεις μύϑους οὐχ ἀνάγεται ὑπὸ 

τὸν Δία διὰ τὸ 

o7 
\ >i , a7 

τριχϑὸ δὲ πάντα δέδασται. 
25 διὸ χαὶ ἀποροῦσιν ὅτι εἰ τριχϑὰ πάντα δέδασται, πῶς ὁ τ πατὴρ 

ΕΣ πὰς. ~ - Co Bae τε) Vv \ S 
avoowy TE ϑεῶν τε UIC SXELVWV ξιρητα!ι, χαὶ ἔγομεν ὅτι οιτ ὃ Ζεὺς 

» 

TT 

παρὰ τοῖς ποιηταῖς, ὁ μὲν εἷς τῶν τριῶν, ὡς ὅταν λέγωσιν ενάλιος 2 εύς, 
, 7 SQ / ly U4 e 9X X ~ ~ ΄ a Ἃ 

χϑόνιος Ζεύς, αἰϑέριος Zebs, 6 δὲ πρὸ τῶν τριῶν, ὡς ὅταν λέγηται πατὴρ 

ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. 

2 ἀναιρεσϑέντος C 4 αἱ om. V 5 ὡς] ets C _ Jacunam signavi, supple- 

veris ἐπὶ τῶν εἰδῶν ἐστιν 6 σχέσεσι C (ef. p. 10,14) πολλυπλασίου C 

7 eqs V 8 ὅτε om. C Ὁ εἰ Fp 11 χαὶ scripsi: δὲ CV 14 ἐπεὶ C 
συμβεβηχὸς --- οὐὐδ ὡς (15) om. V 15 πάσας] πά superser. C? post εἶναι add. 

ἀλλ οὐδὲ ὡς συμβεβηκὸς εἰς συμβεβηχότα διὰ τὰ αὐτά C (εἴ. p. 68 "Ἢ 15 ἄτομον V 

17 post ἀριϑμὸν add. λέγεται del. V ὁμόνομον Οἱ 19 ἕν ἀνάγουσι Porph. 
20 τὴν ἀρχὴν inserui: om. ΟΥ̓ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον om. V 21 ὡς om. V 

Ἁλιρρόϑιος) ἀλληρόϑειος C: ἀλλιρόϑιος V 21. 22 ποσειδῶνα] πο superscr. C? 

22 τῶν om. 6 24 τριχῦα . . «ἢ Hom. 0, 189 δὲ om. V δέδοσϑαι V 

26 ὑπὸ ἐχείνῳ V 27 εἷς] εἶναι V ἐνάλιος scripsi: ἀνάλιος Ο: ἅ ἅλιος V 
χϑόνιος Ζεύς, αἰϑέριος “Ζεύς in mrg. suppl. C Zeds χϑόνιος Hesiod. Op. et d. 465 

ἐνάλιος Ζεύς et αἰϑέριος Zeds non inyeni 

, 
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{Πρᾶξις x6’). 

Twa ar ~ ΄ v ~ ΄ δος 

p.5,23 Τὰ δὴ πρὸ τῶν εἰδιχωτάτων ἄχρι τοῦ γενιχωτάτου ἄνι- 
ν᾿ > > l4 

όντα γένη λέγονται χαὶ εἴδη καὶ ὑπάλληλα γένη, οἷον ᾿Αγαμέ- 
uywov ᾿Ατρείδης Πελοπίδης Τανταλίδης. 

δ Δείξαντος τοῦ ΠΙορφυρίου ὅτι ὡς ὁμώνυμος φωνὴ διαιρεῖται τὸ 
ὃν εἰς τὰς δέχα χατηγορίας, 6 Πλάτων ὡς γένος τὸ ὃν βούλεται ὃδιαι- 

ρεῖσϑαι χατασχευάζων οὕτως" ὅτι “ἃ λέγετε ὑμεῖς ἐπὶ τῶν γενῶν ὅτι 

οὐχ ἔστι τὸ πρότερον χαὶ ὕστερον, τὰ αὐτὰ λέγω χἀγὼ ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων! 

ὅτι οὐχ ἔστιν οὐδὲ ἐπὶ τούτων τάξις: οὐδὲ γὰρ es ὃ ἔνυδρος χύων τῦν 
10 τοῦ χερσαίου. εἴτα πάλιν ἔγετε ἐπὶ τῶν γενῶν ὅτι οὐχ ἀνάγχη ἑνὸς εἴ 

ὃους ἀναιρουμένου χαὶ τὰ λοιπὰ ἀναιρεῖσθαι. τὰ αὐτὰ δὲ χαγὼ λέγω χαὶ 
o 

τῶν ὁμωνύμων ὅτι οὐχ ἀνάγχη τοῦ yepoatov ἀναιρεϑέντης χαὶ τὸν 
\ πὶ ὡς 2 Oy 

τ] Ἐπ 
n ~ ΄ ar ΄ ~ σ 

vodpov συναναιρεῖσϑαι. πάλιν δὲ λεγόντων ὑμῶν ὅτι ἐπ 

πάντα xa) αὑτὸ ἣ πάντα ἐν σχέσει, ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων τὸ 
ΓΌΩΝ ΦἪ ΄ = \ N Fear Ξ Q? pees ΟῚ \ a) fe 

15 αὐτό ἐστιν’ ὁ χερσαῖος γὰρ χαὶ ὃ ἔνυδρος zat’ αὑτό᾽. GAA ἐπειδὴ χαὶ ὃ 

Πλάτων ἐν τῷ [Παρμενίδῃ ὡς γένος τὸ ὃν διαιρεῖ zat ὁ pane: δὲ 
΄ ΄ x > ~ 4 > 

ἐν ταῖς Κατηγορίαις ὡς ὁμώνυμον φωνὴν διαιρεῖ τὸ ὄν, φέρε μὴ περιίδω- 
usy τὴν ἀλήϑειαν μηδὲ τηλικούτους ἄνδρας διαφωνοῦντας ἐάσωμεν. διαι- 

Sheds 0) οἵ Νὴ)" τὴ ᾿ οὐ- ‘ 6 Dy μη ( νή (ὥσπε ἐν Κατη: ἤ cana OS ται τοινὺν TO OY O0Y ὡς ουνυ OS Owy qj 163) περ € ατηγοόριαις ρι- 

ss ¢ , v> ΄ 

20 στοτέλης χαὶ νῦν 6 [Πορφύριος Ἔν. οὐδὲ ὡς γένος εἰς oe (ὥσπερ 6 
Πλάτων εἶπεν), GAR ὡς τὰ ἀφ᾽ ἕνὸς a πρὸς ἕν τό 

"» 2 © 

τρόπος τῆς διαιρέσεως. ἀφ᾽ ἑνὸς δὲ λέγω τὰ ἀπό τινος ποιητικοῦ αἰτίου 

παρωνομασμένα, οἷον ἰατριχὰ βιβλία, ἰατρικὰ ὄργανα (ἀπὸ γὰρ τῆς ἰατριχῆς), 

1 πρᾶξις κδ΄ inserui 2 δὴ] δὲ Υ ἄχρι] t ex ἡ corr. C? ὃ γένη te (pr. 1.) 

Porph. λέγεται Porph. οἷον] ὡς Porph. ὁ Ἄγαμ.. Porph. 4 ἀτρίδης V 

χαὶ Leh. χαὶ Tove. Porph. post lemma add. ἐπὶ τῶν γενεαλογιῶν "Ατρείδης Πελοπί- 

δης τελευταῖον ἔχ τὸν Δία, ἐπὶ τῶν γενῶν zal τῶν εἰδῶν οὐχὶ ἀνελϑεῖναι (sic) ἔχεῖς εἰς τὰς 

δέκα κατηγορίας, διό εἰσι πολλαί. ἀλλὰ τοῦτο λέγης: ποιῶ τὰς δέχα χατηγηρίας ὑπὸ τὸ ὄν. 

καὶ ἰδοὺ καὶ ἐπὶ τῶν γενῶν καὶ τῶν εἰδῶν ἕν ἔρχεται, ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τῶν γενεαλογιῶν. 
Ὁ Ὁ 7 . Η , ” τ = © 
ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι τὸ ὃν xotvov πάντων γένος" ἢ γὰρ ἂν συνωνύμως εἶχον λέγεσϑαι ody ὁμωνύτ- Ὁ 
μως" τὰ γὰρ γένη χατὰ εἰδῶν συνωνύμων φέροντα!, οἷον συνωνύμως φέρε τὸ ζῶον χατὰ ἀν- — 

ϑρώπου ἵππου κυνός. καὶ ἰδοὺ εἰς μίαν ὅλα εἰσίν, οὐ τὸ μὲν πρῶτον τὸ δὲ ὕστερον. ἐπὶ δὲ 
τῶν δέχα τῶν κατηγοριῶν τίϑης τὸ ὃν γένος χαὶ ἀνάγεις τὰς δέχα χατηγορίας ὑπ᾽ αὐτὸ συν- 

ὠνύμως. χαὶ ἰδοὺ ἣ μὲν οὐσία πρῶτόν ἐστιν, εἶτα συμβεβηχός- ἂν γὰρ οὐκ ἔστιν οὐσία, πῶς 
ἔχει φανῆναι ποσότης ἢ ποιότης οἷον μελανία V 5 ante ὅτι add. πρῶτον V 

7 λέγεται C ὅτι (alterum) om. C 8 post λέγω add. σοι C 9 τούτου C 

Sx 3 ξ ’ τ Ἃ 
alt. οὐδὲ] 0b V 10 χαιρσαίου \ λέγετε ex λέγεται corr. C 11 dvatpov- 

μένου zal τὰ λοιπὰ om. V 12 ἀναιρηϑέντος V 13 ἡμῶν V 16 ἐν τῷ Παρμ.] 
7 p. 129 A sq. ante γένος add. to V (cf. v. 20) 17 ἐν tate Kat.] p. 1625 

. 18 περιείδωμεν C: περιίδομεν (superscr. w) V 19 τοίνυν iterat. del. V 
- ἐστιν ἕβδομος) δὲ ὄγδοος Ὁ 22 τῆς om. C ποιητικοῦ} τιχοῦ superser. 0? 
23 γὰρ om. V (fort. recte) 



ELIAE ΙΝ PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 5,23. 6,11] ὁ. 24. 25 val 

\ 8 δὲ ὴ Am δ sh 2 is > ς Nia Si \ 
πρὸς SY OF TH TAOS cv TEAD ἀφορῶντα. οἷον VYLELVOV GUPOYV Xt 

ὑγιεινὸν σιτίον. ταῦτα yap πρὸς Ev τέλος ὁρᾷ, τὴν ὑγείαν. ταῦτα δὲ τὰ 
ἀφ᾽ ἑνὸς ual πρὸς ἕν μέσα ἐστὶν ὁμωνύμων χαὶ γενῶν: τῶν 14 δυωνύ- 

μὼν ὄνομα χοινὸν μόνον ἐχόντων δρισυὼν ὃὲ οὐδὲ ὅλως χοινόν, τῶν δὲ 

ὃ γενῶν χαὶ ὀνόματος χαὶ δρισμοῦ χοινοῦ μεταδιδόντων τοῖς εἴδεσι χαὶ τού- 

τοῦ ἐξ ἴσου μετεχουένου (τοῦ γὰρ ὁρισμοῦ τοῦ ζῴου πάντες ὁμοτίμως 

υετέχομεν), ταῦτα τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν ὄνομα μὲν χοινὸν ἔχουσι καὶ {ττ 
πρᾶγμα χοινόν, ἀλλ ἀνομοίως μετεχόμενα: ὑγιεινὸν γὰρ λέγεται χαὶ τὸ 

οὖρον χαὶ τὸ σιτίον χαὶ τὸν ὁρισμὸν τοῦ ὑγιεινοῦ ἐπιδέ ale τὸ GUULUE- 

10 τρως ἔχειν πρὸς ὑγείαν, μᾶλλον δὲ ὑγιέινόν ἐστι τὸ σιτίον ἥπερ τὸ οὖρον" 

τὸ υὲν γὰρ σιτίον ποιεῖ ἘΠ τ τὸ OF οὖρον σηυαΐνει μόνον. οὕτως οὖν χαὶ 

τὸ ὃν εἰς τὰς χατηγορίας διαιρεῖται. at γὰρ χατηγορίαι χαὶ ὀνόματος xat 

ὁρισμοῦ τοῦ αὐτοῦ μετέχουσι (πᾶσαι γὰρ χατηγορίαι λέγονται), GAN ἀνο- 

μοίως. μᾶλλον yao ὃν ἣ οὐσία, ἐπειδὴ διὰ τὴν οὐσίαν χαὶ τὰ λοιπά" 

15 ὥσπερ 14 τὸν παιδαγωγὸν φιλοῦντες διὰ τὸν παῖδα μᾶλλον τὸν παῖδα Φι- 

7 χαὶ ὥσπερ τὸν ἄχρατον οἶνον μᾶλλον λέγουεν υεϑύσχειν. ἐπειδὴ 

διὰ τὸν ἄκρατον χαὶ ὁ χεχερασμένος μεϑύσχει, οὕτω χαὶ 4 οὐσία - ἄλλον 

ὄν ἐστιν, ἐπειδὴ Or αὐτὴν χαὶ at ἄλλαι χατηγορία!. εἰ οὖν μέσα τὰ. ἀφ᾽ 

ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν, ὡς ἐδείξαμϑν, τὰ ὃὲ μέσα ἔξεστι τοῖς τῶν ἄχρων ὀνό- 

πο 20 μασιν ὀνομάζειν, ὡς εἴ τις τὸ φαιὸν ποτὲ μὲν λευχὸν ποτὲ δὲ μέλαν ὀνο- 

valor χαὶ τὸ ἀπο ποτὲ τ ϑερμὸν ποτὲ δὲ ψυχρὸν χαλοίη,. οὐδεμία 

διαφωνία τ παρὰ τοῖς φιλοσόφοις εὑρίσκεται, τοῦ μὲν λέγοντος ὡς γένος διαι- 

ρεῖσϑαι τὸ Ov, τοῦ GE ὡς φωνὴν διώνυμον. 

25 p.6,11 Δέχα μὲν οὖν 
‘ 

i“ > ἊΣ J ΄ - bY ΄ IN 7. Ἀ \ BM) ΕῚ ε Ἐπειδὴ μὴ pla φύσις τῶν ὄντων πάντων ἐδείχϑη (τὸ γὰρ ὃν οὐχ ὡς 

δυώνυμος φωνὴ διαιρεῖται χατὰ Πλρτοτοτο ἣν χαὶ ΠΠορφύριον), 

-G Oo. oOo (0) a ἣν φύσιν τῶν ὄντων πάντων πολυπραγμονήσωμεν. τεσσάρων τοίνυν 

1 ante πρὸς ἕν δὲ in mrg. suppl. ὠνομάσϑη C ἀφορῶντα] ἀφορόντα C: ὁρῶντα V 

ὁρῶσι V ὑγίαν ΟἹ 3 zat (ante γενῶν) om. C 4 pr. κοινὸν post ἐχόντων 

transp. V ᾿ς ἢ ὀνομάτων ΟἹ μεταδιδόντες OC 7 post ταῦτα add. δὲ Ὁ 

8 λέγει Ο Bh. τ “ σιτεῖον ὁ 10 ἔχον C γὰρ δὲ (sed γὰρ del.) V 

ἥπερ scripsi: εἴπερ C: οΥ̓ 11 μὲν om. C 14 ἡ om. © ante διὰ 

additum χαὶ del. V aie εἶνον V 18 ὄν om. V atom © 19. τοῖς 

τῶν] τοιούτων V 20. 21 ὀνομάζει V 21 δὲ ψυχρὸν om. V χαλοίη]) χαὶ 

λοιπὴ C 24. πρᾶξις xe’ inserui 26 ees lemma add. τὰ yeveawtata δέχα 

εἰσὶ καὶ παρ᾽ ἑαυτοῖς ak παρ᾽ ἥμιν ὑθε (sic). οὕτως δὲ. εἰδιχώτατα wate υὲν ἑαυτοῖς 

γνωρίζονται, παρ᾽ ἡυϊνἄγνωστα ἐστιν. ἀφ᾽ οὗ γὰρ' ἐγένετο ὁ χόσμωος, ἄνθρωπός ἐστι βοῦς καὶ 

χόραξ λέγεται. χαὶ ἔχουσι στάσιν ταῦτα, τὰ δὲ ἄτομα ἐν pot καὶ ἀπορροῇ ἐστιν V 

28 ἀριστοτέλη V 29 ὄντων om. V 29, 72.1 ὄντων τοίνυν colloc. V 
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> , ξ΄ ’ μὴ , Ι! ‘ bs) ΄ ‘ ~ FF 

ὄντων, γενικωτάτων ὑπαλλήλων εἰδιχωτάτων χαὶ ἀτόμων, τινὰ μὲν χαὶ τῇ AY ἡ 
’ ι τς ΄ - f 

φύσει χαὶ τῇ ἡμετέρᾳ γνώσει ὥρισται. ὡς τὰ γενιχώτατα (ταῦτα γὰρ ὥρι- φ i! { ‘ 

~ > 5 ΄ »Μ ~ , ἂψ τς ~ 

σται τῇ φύσει" δέχα rap ἀεὶ χαὶ οὐδέποτε πλείονα οὔτε τῇ φύσει GUTS τῇ 
΄ v ~ = ΄ - σ δὲ 

ἡμετέρᾳ Ἰνώσει), τινὰ δὲ οὔτε τῇ φύσει οὔτε τῇ Ἰνώσει ἡμῶν ὥρισται, ὡς 
9 

5 τὰ ἀεὶ γινόμενα ἄτομα (τῇ γὰρ φύσει οὐχ ὥρισται, διότι οὐχ ἀεὶ ὁ αὐτὸς 
ἀριϑυὸς τῶν ἀτόμων, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῇ Ἰνώσει ἡυῶν ταῦτα ὥρισται, εἴ γε τὸν 
νῦν ἀριϑμὸν τῶν ἀτόμων ἀγνοοῦμεν, οὔτι λέγω τὸν τῶν μηδέπω γενομέ- 

νων). τινὰ O& τῇ μὲν φύσει ὥρισται, ἡμῖν ὃὲ ἄπειρά ἐστιν, ὡς τὰ εἰδιχώτατα" 

ταῦτα yap ἡμῖν ἄγνωστα διὰ τὸ εἶναι ζῷα τινα ἐν ἀβάτοις ἡμῖν τόποις 

10 γινόμενα" εἰ yap χαὶ ᾿ Ἀριστοτέλης περὶ ζῴων ἔγραψεν, τὰ πλεῖστα καὶ οὐχὶ 
πάντα ἱστόρησεν: χαὶ of μετ᾽ αὐτὸν γάρ τινων εἰδῶν ἐμνημόνευσαν, ἅπερ 
παρῆχεν αὐτός" εἰχὸς 1ὰρ χαὶ αὐτὸν ἄνϑρωπον ὄντα λαϑεῖν τινα εἴδη ζῴων 
ἐν ἀβάτοις αὐτῷ τόποις γεννηϑέντα. τῇ δὲ φύσει ὥρισται τὰ εἰδικώτατα" 

εἰ yap ἄπειρα ἣν τῇ φύσει. ἐπειδὴ ἕχαστον εἰδιχώτατον χατὰ πολλῶν ἀτό- 

15 μων χατηγορεῖτα', ἔσται τοῦ SEI Ὁ ιρότερον, ὁ apiduos τῶν ἀτόμων ἀπε 

τοῦ ἀριϑυοῦ τῶν εἰδιχωτάτων, ὅπερ ἀδύνατον" ee γὰρ τὸ ἄπει- 

ρον ὡς ποσὸν pee διὰ τοῦτο οὖν ἐπειδὴ οὐχ ἔστι τοῦ ἀπείρου 

ἀπειρότερον. οὐχ ἀδύνατα ἔλεγεν ὃ ἐν Δελφοῖς 

οἶδα ἐγὼ ψάμμου τ᾽ ἀριϑυὸν χαὶ μέτρα ϑαλάσσης 
20 χαὶ χωφοῦ Evvique zat οὐ Aadgovtos ἀχούω. | 

χωφὸν λέγων τὸν ex εννητῆς ἄλαλον ὡς μὴ διδαχϑέντα τὰς φύσει 18: 
ῃ 

yas 5 

φωνάς" οὐδὲ γὰρ ἄπει ἰρος ὃ ἀριϑμὸς τῆς ψάμμου, ἵνα μὴ ἢ τοῦ ἀπείρου 

a πειρότερον: μείζων yap ὁ ἀριϑμὸς τῆς ψάμμου προσλαβὼν τὸν ἀριϑμὸν 

τὸν τῶν ἀνθρώπων μόνου τοῦ ἀριϑμοῦ τῆς ψάμμου. τ ὁ ἃ χἂν Usyor τῆς 

25 ἀπλανοῦς γένηται ἣ ψάμμος, οὐχ ἄπειρος. 
τ τ arn SX ATO 5 »ρ 91 “A ‘ 6 tie TIC a Fe pa 5 Ae 

πειδὴ δὲ ἀτόμων ἐμνήσθη, ἵνα μὴ νομίσῃ τις ὅτι μέχρι τῶν ato 

2. ΘΝ ΣΝ ἘΞ ΘΟ ; 

1 τῶν yevix. V 2 yap om. V 2.3 ὅρισται C! 3 post pr. φύσει addas ee 4 

τῇ ἡμετέρᾳ γνώσει οὔτε τῇ φύσει iterat. del. C 4 ἐν γνώσει ἡμῶν] τῇ ἡμετέρα, 

γνώσει (sic, in mrg. γνώσει ἡμῶν) V > pest ἄτομα add. ὄντων τὰ μέν ἐστι γενι- 

κώτατα, τὰ δὲ εἰδιχώτατα, τὰ δὲ ὑπάλληλα, τὰ δὲ ἄτομα V 6 ΕΣ ὁρισμὸς C 

7 ἀριϑμῶν ΟἹ ἀγνωοῦμεν Ὁ οὔτι scripsi: ὅτι VC (ef. 51,13. 57,26) 

λέγει (et corr. m.*) C τὸν τῶν scripsi: τῶν C: tov V 7. 8 γινομένων V 
8 pr. δὲ] μὲν C ws] εἰς C 9.10 ἡμῖν τόποις γινόμενα] γινόμενα τόποις ἡμῖν δ᾿ 

μὴ γινωσχόμενα (sed γινόμενα in ras. altera manus scripsit eademque ἡμῖν py addidit et 

ese ex ea correxit) C: ἡμῖν τόποις γενώμεθα V 11 μετ᾽ αὐτῶν V 

12 ὄντα ἄνϑρ. καὶ αὐτὸν colloc. V 13 αὐτῷ om. C 14 ἣν scripsi: ἐστι Vi 

om. © ante ἕχ. add. ta ὄντα C 15 ἔσται om. C ἀπειρότ.] ἀπειρό- 

τερος ὄν Ο ὁ om. V 16. 17 ἄπειρον] ἄποτον (superscr. 6) V 17 ἀδιε- 

ξέτατον V 19 otéa 6° Herod. 1, 417 Amm. p. 87,3 ψάμμου] ψάμου CV 
30 λαλέοντος] φωνεῦντος Herod. 21 λέγω V γεννητῆς C?: γενιτῆς ΟἿ 

ἄλλαλον Ο φύσει] ϑέσας (sic) V 22 ὃ om. C 7) ἦν ( ex et corr, 
τη.) © 23 μείζω V τῶν ἀριϑμῶν (alt. 1.) ΟἹ 24 τὸν om. © 
μόνου post ἀριϑμοῦ iteratum del. C τῆς ψάμμου. κἂν] τῶν ἀνϑρῴπων zat V 

post ψάμμου lacunam signavi, suppleveris διὰ τοῦτο ὁ ἀριϑμὸς τῆς Ψάμμου 
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μὼν δεῖ προάγειν τὰς διαιρέσεις, εἴργει τοῦτο ὃ [Πορφύριος διά τινος []λα- 

τωνιχοῦ διχιρετιχοῦ παραγγέλματος. διὰ δὲ τοῦτο χαὶ ἄλλα δύο διαιρετιχὰ 

X\ 

, all ς ὦ ω ~ ~ » ~) 

παραγγέλματα παραδίδωσιν ἡυῖν: πρῶτον μὲν οὖν τοῦτο ὅτι δεῖ τὰς διαι- 
, 5} ~ 

ρέσεις ἀπὸ τῶν Wi 

! 

γενικωτάτων προάγειν μέχρι τῶν εἰδιχωτάτων χαὶ υνηδὲ 

5 een τῶν εἰδιχωτάτων, ἵνα μὴ χολοβὸς γένηται ἢ διαίρεσις (οὐχ 
ἔστι γὰρ δίχτυον ἄφυχτον ἢ διαίρεσις), υηδὲ μὴν ἅπτεσϑαι τῶν ἀτόμων" 

ἀμέϑοδον γὰρ τοῦτο χαὶ ἐπιστήμῃ οὐχ ὑποβέβληται- ἐπιστήμη γὰρ εἴρηται 
ὡς εἰς ἐπίστασιν ἄγουσα τὸν νοῦν, ὡς ἐν Κρατύλῳ ἐτυμολογεῖ. τοῦτο οὖν 

πρῶτον. δεύτερον οὐ Get ὑπερβάϑυιον πόδα τείνειν χαὶ ἀπὸ τῶν ὙγὙενιχω- 
‘ae - ; ; oe i Vv > > \ Vv ‘ 

10 τάτων ἐρχεσϑαι ἐπὶ τὰ eldixwtata ὑπερβαίνοντα τὰ μέσα, τοῦτ᾽ ἔστι μὴ 
( Jom = Ἁ τὰ , 5 » \ “ \ Lg b ted >| 

διέλῃς τὴν οὐσίαν ets ἀνῦρωπον χαὶ ἵππον ual ἁπλῶς εἰς τὰ εἰδιχώτατα, 
> \ ~> cy τῇ > ΄ > 

ἐπεὶ ψεῦδος τὸ τὴν Ot ΕΠ αέϑοδον οὐδὲν χαυχρήσεται φυγόν, ἀλλὰ Get 

τὴν οὐσίαν διελεῖν | hee σῶμα χαὶ ἀσώματον, ὡς χαὶ one εἴρηται, χαὶ τὸν 
ied 5 -~ > 

οὕτως ἐφεξῆς. διὸ χαὶ ὁ [Πλάτων χαχίζει τοὺς δριζομένους τὸν ἄνϑρωπον 
΄ > 15 οὕτως ᾿ ζῷον vod χαὶ Ῥω THUGS δεχτιχόν᾽ χαὶ τὰ ἄλλα ἐάσαντας χαὶ μόνης 

φροντίσαντας τῆς ἀντιστροφῆς (οὐδὲ γὰρ τοῦτο ἴδιον ὑρισίοῦ; ἀλλὰ οἱ ὁρισμοὶ 

τῆς ἘΠ ΠῚ: χαὶ ἀναπτύξεως χάριν τῶν φύσεων ἐπενοήϑησαν), χαὶ δέον 

αὐτοὺς πάντα χαταλέγειν τὰ οὐσιώδη χαὶ συστατιχὰ τοῦ τ της τοῦτο ὃδεύ- 

τερον. τρίτον ὅτι οὐ δεῖ χαχοῦ τὸ δίχην παρ᾽ ἀρῦρα τὰς τομὰς ποιεῖσϑαι 
20 ἤτοι τὰς διαιρέσεις, τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ δεῖ συμβεβηχυίαις ἀρ ας τέμνειν τὰ 

χαϑόλου, ἀλλ᾽ οὐσιώδεσι. μὴ διέλῃς οὖν τὸ ζῷον εἰς λευχὸν χαὶ μέλαν ἢ 
ἄρρεν χαὶ ϑῆλυ, ἐπεὶ ἄπειροι αἵ διαιρέσεις, ὡς χαὶ τὰ συμβεβηχότα 

ἄπειρα, ἀλλὰ δίελε τὸ ζῷον εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον χαὶ οὕτως χατὰ τάξιν 
τ \ fe τὴ > \ ΄ 

πρόελϑε, χαὶ οὐχ ἔσονται ἄπειροι at διαιρέσεις. τοῦτο χαὶ τὸ τρίτον. 
᾿ 

25 (Ip aées xc’). 

p- 6,11 Δέχα μὲν οὖν τὰ γενιχώτατα. 

ὲ » . - > o Ca, > a , > \ > \ 

Διὰ τοῦ εἰπεῖν οὕτως ἁπλῶς ual ἀπροσδιορίστως δέχα WEY οὖν τὰ 
‘ ΠῚ ’,ὔ ~ , a ~ >» δὶ a 

γενιχώτατα, ἐπειδὴ τὸ ἀπροσδιόριστον τῷ χαϑόλου ἰσοδυναμεῖ, διὰ τού- 
σ τῶν ἐδήλωσεν ὅτι χαὶ τῇ φύσει χαὶ τῇ γνώσει ἡμῶν ὥρισται τὰ γενιχώ- 

30 tata, ἐπειδὴ δέχα wdvoy. 

1. 2 πλατονικοῦ V! 5 χωλοβὸς (w ex o corr.) C 5. 6 οὐχ ἔστι] odzete C 

6 δείχτυον C ἄφεχτον V! 7 ἀυέϑοδος V ὑποβάλλεται V 8 els 
ἐπίστασιν] ὑπόστασιν (εἰς om.) V Ἱζρατύλῳ Jac. V litt. relicta om. V (cf. p. 412 A) 

ἐτυμολογεῖ ΟἹ: ἐτυμολογεῖται C2: εὐτυμολογεῖ V 9 οὐ δεῖ] οὐδ V πόδα] πόσα V 

10 εἰδειχότατα V! alt. τὰ om. Ὁ 11 χαὶ ἵππον om. V εἰδικώτα C 

12 χαυχήσεται V Dav.: ἐγκαυχήσεται C (ef. Plat. Soph. p. 285 C) 13 εἴρηται] 

Ῥ. 63,25 14 6 Πλάτων] cf. Phileb. p. 17E Polit. p. 262B 17 tHs om. C 
16 χαχοῦ payzipov] ef. Plat. Phaedr. p. 265E δίχην] δίχειν C 22 ϑῆλυ] ϑύλη C 

23. 24. διέλης et προέλϑης V 28 ζῶν Υ 24 τὸ om. V 25 τρεῖς xc 

addidi 28 τῷ] τὸ Ὁ 98, 29 διὰ τούτων om. V 29. ὕρισται C 

Fa 
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ΤΣ" ᾿᾿ és ~ bd 

p.6,12 Τὰ δὲ εἰδιχώτατα ἐν ἀριϑμῷ μέν τινι, οὐ μὴν a 

4 Ἁ >] ~ . ~ ~ 5 ~ 5 ΄ 

Καὶ ἐνταῦϑα διὰ τοῦ εἰπεῖν ἐν ἀριϑμῷ μέν τινι] ἘδΉΔῸΣ ν 
- , Vv > a. ~ ~ > σ 

τῇ φύσει ἔγνωσται, διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν οὐ μὴν ἀπείρῳ ὅτι ἡμῖν a 

= 
ῥ. 

Ἢ TT. . » [τὰ 5 \ \ ‘ 3S , 

p.6,12 Τὰ δὲ ἄτομα, ἅπερ ἐστὶ μετὰ τὰ εἰδιχώτπατα. H 

s 7 ‘ 5 ~ e Av ΄ Ia 7 ~ , τῷ WV 1 

5 Kat ἐνταῦϑα διὰ τούτου ἐδήλωσεν ὅτι οὔτε τῇ φύσει οὔτε TH γνώσει ᾿ 
ἡμῶν ὥρισται τὰ ἄτομα. Η 

ἢ 

p.6,13 Διὸ ἄχρι τῶν εἰδιχωτάτων ἀπὸ τῶν γενιχωτάτων χατι- H 

όντας παρεχελεύετο ὁ TAdtwv παύεσϑαι. Ἢ 

> ~ a ~ \ ~ ~ ‘ , " \ , a ~ \ : 

Evtad0a δηλοῖ τὸ πρῶτον διαιρετιχὸν παράγγελμα τὸ λέγον δεῖν tag 

10 διαιρέσεις ἀπὸ τῶν γενιχωτάτων μέχρι τῶν εἰδικωτάτων προάγειν χαὶ ἢ 
2 ~ Ὁ ΄ ΄ 4 J. Έ » ς , , ὋΣ 

πτεσῦαι τῶν ἀτόμων. ἣ μέντοι σύνταξις xa? ὑπέρβατόν ἐστιν. 

[Πάλιν τὸ δεύτερον δηλοῖ διαιρετιχὸν παράγγελμα τὸ λέγον ὅτι οὐ Ge 
ὑπερβάϑμιον πόδα τείνειν χαὶ ἀπὸ τῶν γενιχωτάτων ἔρχεσϑαι ἐπὶ τὰ εἰδι 

15 χώτατα ὑπερβαΐίνοντα τὰ υέσα. 

p. 6,15 Διαιροῦντας ταῖς εἰδοποιοῖς δια φοραῖς. 

᾿Ενταῦϑα τὴν τρίτην ἐσήμανε διαιρετιχὴν μέϑοδον τὴν λέγουσαν συμ- 
5 - = 5 , . ΄ 355) > rs 

βεβηχυίαις διαφοραῖς μὴ τέμνειν τὰ χαϑόλου, GAN οὐσιώδεσιν. 

p.6,16 Τὰ δὲ ἀτομά φησιν ἐᾶν. 

20 Τὸ ἄτομον πολλὰ σημαίνει: ἄτομον γὰρ 7 τὸ δυσδιαίρετον, ὡς ἀδάμας, 
~ κ ΄ ᾿ ΄ ε x ~ ~ \ 

7 τὸ μὴ ἐπιδεχόμενον διαίρεσιν, ws τὸ σημεῖον, 7] τὸ μιχρότατον, ὡς ὃ 

χόχχος τῆς ψάμμου, ἢ τὸ μὴ σωζόμενον ἐν τῇ διαιρέσει ον λλὰ ote 

pus χαὶ πόδας, xa ὃ σης 
Ἂ 

ὠχράτην διέλοι ἐνεργείχ εἰς χε 

μαινόμενον νῦν Get ἀχοῦσαι τὸ ἄτομον. | 

4 μετὰ τὰ V: μετὰ Ο: τὰ μετὰ ta Porph. post εἰδιχώτατα add. ἄπειρα V ὃ καὶ 

om. ὁ διὰ τούτου Marc. 201: διὰ τοῦτο ΟΥ̓ 7. 8 κατιόντας Porph.: χατιόντα C: 

τὰ κατιόντα V (cf. v. or 8 post παύεσθαι add. zal μετὰ ὀλίγα τὰ δὲ ἄπειρα φησὶ 

ἐᾶν V 9 δεῖν Mare. 201: δεῖ CV 15 τὸ δεύτερον --- λέγον ὅτι Mare. 201: τὸ δεῦρ 
(2) δηλοῖ τὸ διαιρ. fer τὸ λέγον ὅτι C: τὴν δευτέραν δηλοῖ διάϑεσιν τὴν λέγουσαν V 

15 τὰ Marc. 201: om. CV 17 διαιρετικὴν pédodov] τὴν τρίτην V 17. 18 cops 

diay. μὴ τ. Marc. 201: συμβ. διαφ. τ. ΟἹ: οὐ δεῖ συμβ. διαφ. τ. ΟΥ̓ 18 οὐσιώδοις V- 

19 ἄτομα] ἄπειρα Porph. ἐᾶν om. V 20 σημένει V 21 σμικρότατον Υ 

22 χόκος C φϑειρούμενον V 23 διέλη V 23. 24 σημαῖνον V 
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{Πρᾶξις x6’). 
\ ra ee: 

Κατιόντω)ν Sy οὖν εἰς τὰ εἰδιχώτατα ἀνά χη bia! ὃν- 179» p. 6,16 ATLOYVTWY μεν "ὃν ELS TH ELOLKWTATA AVA YH, οιατροὺν- « 

τας διὰ πλήϑους ἰέναι, ἀνιόντων δὲ εἰς τὰ γενιχώτατα ἀνάγχη 
συναιρεῖν τὸ πλῆϑος. 

oy ΄ ε Il ΄ a7 = NE at fap ΠΥ ΧΑ ’ cS , 

5 Ὑποσχόμενος 6 [lopgupros δύο παραδείγμασιν ὑποβάλλειν τὰ γενιχώ- 

cata χαὶ ὑπάλληλα zat εἰδιχώτατα, ἑνὶ μὲν ἀπὸ τῶν χατηγοριῶν ἕτέρῳ δὲ 
~ ~ Nera ΩΝ 
ὧν γενεαλογιῶν, δείξας ὅτι - 

v ano 

ἀνάγεται τὸν Ue οὕτως χαὶ τῶν 

TOY χατηγοριῶν τὸ Gy (διὰ ὃς τοῦ 

10 προβλήματα ἐξητάσαμεν 
x ~ vs ὌΧ 

περὶ TOV ξιοθὺς AO 

aA 

΄ Vv 

εσσᾶάρων οντω 

23 
εν 

ἀτόμων, δύο σοι ὁδοὺς βα 
- 

0 

3 \ \ "ἢ Ἃ >. X\ 2 

ETL TA ATOUG THY Oc απὸ τῶν AT όμων 
= 1X 

τῃ OE 

i 
χαϑοῦος τ — 

υονάδος ἐπὶ Gexada, ἢ “ 

sy ΄ ~ a su ~ 

χαϑοῦος τὸ Ev πολλὰ ποιεῖ, 
Ὧν δ a 

τὰ πολλὰ ἕν 

. fs ΄ Xx 

πλείονα δλχὴν 
\ 

ζό τ σταϑμιζόμενο! | χρυσοῖ 

συναγομένης δλχῆς. τὸ o "S tO) oS 

χενιχωτάτων a λων τιχωτάτων 

υοναχῶς χατηγορεῖται, τὸ ὃὲ ἄτομον 
\ 

ano 

), ἐνταῦϑα 

7 

TOUT 

αδί τς 

ἔοι 
τῶν ὁδῶν 

& ἄνοδος τῇ ἀπὸ δεχάδος 

i 

a ~ ‘\ wv \ \ ΤΣ ~ 

διαιρεῖν πολὺ ἄμεινον χαὶ τὸ σώζειν tod ob 

TOWT 

~ ~ > 4 

τῶν γενεαλογιῶν εἰς ἕνα 
- > ΄ > > ΄ 

χατηγόριῶν OUVOTOY, ἔπει Ov γξνος 
τα 

ιὃ ἢ 

ὁ τῶν χατηγοριῶν τέσσαρα τινα λο- 
5 
c- 
ci 

> . ~ ΄ 

οὖν L τῆς παρούσης ϑεωρίας 
, ΄ a 

{wy τέσσαρα τινα λογιχὰ θεωρήματα 

εἰδιχωτά- [- ν γενιχωτάτων ὑπαλλήλων 

ts θεωρουμένων, χενικωτάτων χαὶ 
Ν 

THY wey ἀπὸ τῶν γενιχωτάτων 

Vv 

χξνίχῳ ὦώτατα. χαὶ ὠνομα τὶ 

» μ᾿ Ἢ 

ανηθης, χαὶ ἔοιχεν μεν 

Ἁ 

! υονάδα:" 
ὯΝ » > ΓΞ aN 5 \ a ~ 

| GF avadoc τὰ πολλὰ ἕν ποιεῖ. χαὶ 
WS ἕπτ TOAAG, ἔπειί 

c σ 

οἱ OW. 

εἰσάγο ἰδίας δὺ: 7 

v 
OY. οντῶν 

χαὶ ἀτόμων τὸ 

υοναχῶς ὑπόχειτα', 

25 χατηγορεῖται χαὶ ὑπόχειται. χαὶ τὸ υὲν γενιχώτατον τριγῶς χατηγορεῖται 
i ry ‘ i \. ΠῚ 3 

΄ eee: > ΄ \ 5 ’ Xe AL Vv ~ c , bin) 

ὑπαλλήλων εἰδιχωτάτων χαὶ ATOWWY, TO OS ATOWOY τριχῶς UTOXELTAL, ELOLKXW- 
iY 

a ΄σ 5 Ὁ , ‘ ~ , 

τάτῳ ὑπαλλήλῳ χαὶ γενιχωτάτῳ, τὰ GF μέσα χατηγορεῖται χαὶ ὑπόχειται, 
‘ | ar i ‘ {0 

ἀλλ᾽ (ὰρ 
TATOLS γὰρ υύνον), διχῶς 

Ἁ ari 

τὰ OF 

>! ¢ ’ ‘ A 

οὐχ OU.OLMS* TA WEY 1 

COPA Sos 

30 εἰδιχώτατα 

χαὶ ὑπαλλήλοις), μοναχῶς δὲ 

ὑπάλληλα μοναχῶς ὑπόχειται 

~ > ΄ > ~ CEE 
TAY TOUVAVTLOV OLY OS wey UTOXELT 

χατ τηγορεῖται" ἀτόμων γὰρ υόνον. 

(τοῖς. γενικω- 
μα bin , Ν \ 9 , 

χατηγορεῖται (εἰδιχωτάτων γὰρ χαὶ ἀτόμων), 
“, 
i 

~ NA ΄ 

TOUTS GEL- 

αι (yevraen τάτοις γὰρ 

᾿ Tepov, τρίτον ὅτι τεσσάρων ὄντων, ὡς εἴρηται, γενιχωτάτων ὑπαλλήλων 

1 πρᾶξις χζ΄ inserui 2 εἰς τὰ] ἐπὶ τὰ εἰς V ζ00[:-υ...9) 3 πλήϑους] 

πάϑους V εἰς] ἐπὶ C 4 συνερεῖν V 5 ὑποσχόμενος --- τὸ γενικώτατον 

(p. 76,23) om ὑποβάλλειν Mare. 201: ὑποβαλεῖν (sed altera A eras.) C (cf. p. 67,6) 

6 ἑτέρῳ ΠΣ eae ἕτερον Ὁ 8 an τὸν Ata <i ἀρχήν δυνατῶν ΟἹ 

13 zai ἀτόμων Marc. 201: ἀτόμων © (ef. ν. 23. 32) 17 δεχάδα Mare. 201: δέχα C 
16 ἡ δὲ ἄνοδος — ποιεῖ Mare. 201: om. C 19 ποιεῖν] ποιεῖ C! 20 πολὺ Mare. 

201: om. C 21. 22 ἰδίας συναγομένης Mare. 201: ἰδίας ἀγομένης OC: malim tog 

εἰσαγομένης 24 χαὶ Mare. 20]: om. C 
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εἰδιχωτάτων χαὶ ἀτόμων, τὸ μὲν γενιχώτατον χαὶ ὑπάλληλον χαὶ εἰδιχώ- 
΄ , ae a A ~ A Ἁ ἂν 

τατον ὑπεγράφη, τὸ GE ἄτομον οὐχ ὑπεγράφη. διὸ νῦν χαὶ τὸ ἄτομον 
΄ ΄ o v Μ ΄ ΄ > 

ὑπογράφει λέγων οὕτως: cana ἐστιν τὸ ἐξ ἰδιοτήτων συστάν, ὧν 
Χ » > Ἃ ἘΠῚ. 5 v x \ ate ΄ σ - τὸ αὐροισμα οὐχ ay ἐπ ἄλλου ποτὲ τὸ αὐτὸ γένοιτο, ὥσπερ χαὶϊὶ ὶ 
ξ > ~ Ἢ ΄ > a , oe. =! 

5 at ak τοῦ Σωχράτους τὸ ᾿Αϑηναῖον εἶναι, τὸ Σωφρονίσχου υἱόν, τὸ ἑ 
ϑην»- Ἢ σ᾿ . ΄ Η͂ ΄ ~ are 4 τὸ th) zy φιλόσοφον, τὸ προχοίλιον, TO σιμόν, TO φαλαχρόν: ταῦτα γὰρ πάντα dua ahhw : 

΄ a . ~ vy ~ id “4 > ὑπάρξαι οὐ δύνανται. εἰ 6& ἐρεῖς ὅτι “χαὶ ἄλλῳ δύνανται ταῦτα ὑπάρξαι ᾿ 
΄ ᾿ v 5 a7 . \ > > ~ ~ ἘΦ a ΄ Η « \ 80. 2 

( γὰρ | ἄτοπον; οὐ δήπου xat τὸ ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ ἕσταναι" ἕν Ya 
5 as \ ws τ 2, og. e 

ἣν τῶν Sone ROreY τῷ Σωχράτει οὐ δύναται χαὶ ἄλλῳ ὑπαρξαι, ἵνα οἱ 
~ ’ ~ σ 3 ‘a os 

10 δύο ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ χαὶ ἐν τῷ AVTM τοπῷ σταιεν, LY¥A UN χώρησῃ 
- Ss ~ , Vv ΄ 

σωμα διὰ σώματος. TOUTO τρίτον. τέταρτον ὅτι τεσσάρων οντῶν γέενιχῶτα- 
¢ ον ας > \ s — , 7+ ‘ 

τῶν ὑπαλλήλων εἰδιχωτάτων ἀτόμων τὸ μὲν γενιχώτατον μόνως ὅλον, τὸ 
΄ \ 9. ΓῚ “ ΄ . ~ id “= ὃὲ ἄτομον μόνως υὑέρος, τὰ δὲ μέσα ὅλα χαὶ μέρη, ὅλα μὲν τῶν ὑποχάτω 

Ἔ 
ὌΝ ~ 4 Xx oO ~ 9 ih 

μέρη GF τῶν ἐπάνω, χαὶ ὅτι τὸ μὲν ὅλον μερῶν ὅλον zat οὐ μέρους. - 

15 (πολλὰ γὰρ τὰ μέρη. εἴ γε τὸ διαιρούμενον τοὐλάχιστον εἰς δύο διαιρεῖται), 
\ 

τα oO 

ee Ξ fe eee ae MS ee μέρη ὅλου μέρη" ἕν γὰρ τὸ ὅλον. ταῦτα Eyer 7 Deal δεῖ Ge 
εἰδέναι ὅτι τινὲς τῶν ἀρχαιοτέρων τὴν μὲν διαίρεσιν thy ἐχ γένους τοῦ 

γενικωτάτου μέχρις ἀτόμων γινομένην διαίρεσιν συνϑετιχὴν ἐχάλεσαν, τὴν 

ὃὲ ἐξ ἀτόμων μέχρι τοῦ γενιχωτάτου γένους χωροῦσαν συναίρεσιν ἀναλυτι- 
20 χὴν προσηγόρευσαν: ἀπὸ γάρ, φασίν, ἁπλοῦ χατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ γένους τοῦ 

γενιχωτάτου χῶρει ἢ διαιρετιχὴ συνϑετιχὴ ἐπί τι σύνϑετον zat’ ἐνέργειαν 

πρᾶγμα τὸν Σωχράτη, ἀπὸ ὃὲ τοῦ χατ᾽ ἐνέργ 
ἀνάγεται ἢ ἀναλυτιχὴ ἐπί τι ἁπλοῦν χατ’ ἐνέργειαν τὸ γένος τὸ Ὑγενι- 

χώτατον. 

to or 
“< 
ἘΞ =) Re wyY Ww x = > 

p.8,8 Atagopa 6& χοιν ὡς) xat ἰδιαίτατα λεγέσϑω. 8k Se wy -— 
a [0] bY R os -- ov - 

- ΄ v> \ | 2 ~ 

Meta τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα ἔλθωμεν χαὶ ἐπὶ τὰ ἐν τῷ 

1 post γενικώτατον add. ὑπαλλήλων εἰδιχωτάτων zal ἀτόμων τὸ μὲν γενιχώτατον C: om. 

Mare. 201 2 ὑπεγράφη (utrobique) Mare. 201: ὑπογράφη C 3 συστάν Marc. 201: 

συνιστάν C 5 at (ante ἰδιότητες) Mare. 201: om. C 6 τὸ (ante σιμὸν et 

φαλαχρόν) Mare. 201: om. C 9 ὃν τῶν Marc. 201: ὄντων 10 otatev Marc. 201: 
totatey C 13 μέρει (alt. 1.) ΟἹ 15 διερεῖται C ᾿ 16 lt. δὲ Marc. 201: om. ας 

11 ἀρχειοτέρων (αι superser.) C 20 προσαγόρευσαν C φασιν scripsi: φησι 

compend. C: om. Mare. 201 25 oer χη inserui 26 περὶ διαφορᾶς --- π 

χοινῶς (p. 78,16)] horum loco ἣ χοινῶς διαφορὰ ἢ ταῖς ἡλιχίαις πῶς μετρεῖται ἣ ἰδίως δια 
φορὰ ἣ ἀορίστως 4 διαφορὰ 7 συντίχτεται ἘΝ ἔχοντι πράγματι ἣ ὕστερον ἐπιγίνεταί τινι 

χωριστὴ καὶ ποιεῖ τὴν χοινῶς ἢ ἀχώριστος 7 διαιρετική ἐστιν ἢ συστατιχὴ ἣ οὐσιώδης χαὶ 

ποιεῖ τὴν ἰδιαίτατα ἢ ἐπουσιώδης xat ποιεῖ τὴν ἰδίως (cf. p. 18,9 54.) exhibet V 
27 τε καὶ ἰδίως inserui 



ELIAE IN-PORPHYRII ISAGOGEN [Porph. p. 8,8] c. 28 iy 

--» 7 >) / ~ j) Vv \ ‘ , ~ κ Ἀ +. 4 

plese Maaeaiiopoo eva, TOOT ἔστι μετὰ τὸ γένος “χαὶ τὸ εἶδος Eh- 

ϑωμεν χαὶ ἐπὶ τὴν προτοῦ χαὶ τὸ ἴδιον χαὶ τὸ συμβεβηχός. ἣ χαὶ ἄλλως 
\ Ἁ wv ZEN VY Q \ bem \ \ 4 

μετὰ τὰ ἄχρα, φημὶ γένος χαὶ εἶδος, ἐλϑωμεν χαὶ ἐπὶ ig eerie ou. 

διαφοράν: μέση γὰρ τούτων ἣ διαφορὰ ὡς τὸ μὲν 

5 ξΞἶδος συυπληροῦσα. χαὶ Je) διὰ υὲν τοῦ πρώτου THY τάξιν τῶν T 

Ἱένους εἴδους διαφορᾶς ἰδίου χαὶ συμβεβηχότος (προηγεῖται γὰρ ἀξ A o- Aa cs My Qa a - 

~ 
~ > sea | δι Ὁ , εἶ 5 ἊΝ \ 

TOD OTOLOV τι ἐστι). Ola OF TOD ετέεροῦ τὴν τάξιν τῶν τριῶν, ξειόηὺς χαὶι 
¥ 

cy 

Y 4 \ l4 ΄ ~ ὃ ~ 9, ) > \ \ ¢ Ὁ Ἁ ¢ , 

γένους ual μέσης τούτων τῆς διαφορᾶς. ἀλλ ἐπεὶ zat ἢ διαφορὰ ὁμῶνυ- 

wos φωνή ἐστιν (ἐν γὰρ ταῖς δέχα χατηγορίαις aa ae ee χαν- 

10 ταῦϑα τῷ ἀνωτέρω χανόνι χρώμενοι πρῶτον μὲν τὰ ση 

περὶ ποίου σημαινομένου ὃ λόγος, τρίτον ὑπογραφῆς ἔπιες τοῦτο τὸ 
ἐν ᾿ ἥν τὸν ἡ} ‘ 

ς 2 X ’, ~ \ ΄ “ xy 7 > ᾿ὕ 

H διαφορὰ τοίνυν τριχῶς. χαὶ λέγομεν ὅτι εὐλόγως, ἐπειδὴ πάντα 
" ΕἾ “ a 

τὰ ὄντα ἣ οὐσία 7 συμβεβηχός. τὸ δὲ ὉΟΕΡΑΘΙΣΣΩΣ διττόν, ἡ ἀχώριστον 7, 1 ] συμ ερη, υρξερη Ι 1 
~ 

~=-, 4 X + ~ ~ ~ 

15 χωριστόν: τὰ υὲν οὖν τῷ χωριστῷ συμβεβηχότι διαφέροντα τῇ χοινῶς | 
διαφορᾷ λέγονται διαφέρειν, ὡς τὸ καϑέζεσϑαι τοῦ ἑστάναι, τὰ δὲ τῷ. ἄχω- 

ρίστῳ συμβεβηχότι διαφέροντα τῇ ἰδίως διαφορᾷ λέγονται διαφέρειν, ὡς τὸ 

σιμὸν τοῦ γρυποῦ. τὰ δὲ τῇ οὐσία διαφέροντα τῇ ἰδιαίτατα διαφορᾷ δια- 

φέρουσιν, ὡς τὸ λογικὸν χαὶ ἄλογον. ἐφ᾽ οἷς τούτων οὕτως ἐχόντων εἴ. 

20 πωμεν δι᾽ ἣν αἰτίαν τοιούτων ἔτυχον ὀνομάτων χαὶ ἢ μὲν λέγεται χοινῶς, 
ἢ δὲ ἰδίως, | ἢ δὲ ἰδιαίτατα. χαὶ λέγομεν ὅτι ἢ χοινῶς διαφορὰ εἴρηται 51" 

διὰ τοιαύτην αἰτίαν, ἐπε'δὴ ἐνδέχεται τὰ ἀντιχείμενα ἐνεργείᾳ τῷ αὐτῷ 

ὑποχειμένῳ ὑπάρξαι, ὡς τὸ χαϑέζεσϑαι χαὶ τὸ ἑστάναι τῷ Σωχράτει, εἰ 
Α Ἁ > 5 Ἁ , δῶ, ai μου ‘ Vv - A Ἀν A) A 

χαὶ WT) AGATA TOV αὐτὴν Ypovoyv. ἰδίως OF οιἰαφορα ειρηται Ola τὸ μὴ 0v- 

γρυπὸς σιυός ποτε Ἰίνοται ae ὃ σιμὸς γρυπὸς ee φϑορᾶς τοῦ ὕπο- 

χειμένου.: χαλῶς δὲ εἴρηται χαὶ τὸ ἐνεργείᾳ" ἐπινοίᾳ γὰρ ἐν 

ἀντιχείμενα ὑπάρξαι τινί, χαϑά φησι χαὶ αὐτὸς ὃ Πορφύριος ὅτι 

80 ἐπινοηϑῆναι χόραξ λευχὸς χαὶ Αἰϑίοψ ἀποβάλλοντες τὴν χροιὰν χωρὶς φϑο- 
ρᾶς τ ὑποχειμένου᾽ διὰ τὸ μηδὲν εἰς τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος συν- 
τείνειν τὸ χρῶμα. ἰδιαίτατα δὲ εἴρηται διαφορὰ διὰ τὸ μηδὲ ἐπινοίᾳ μηδὲ 
2 ὌΝ GaN Ὁ 

ἐνεργεία ΠΠ αι συστῆναι τὰ ἀντιχείμενα ἐν ἑνὶ ὑποχειμένῳ᾽ τὸ γὰρ 

λογικὸν οὐχ ἐπινοεῖται ἄλογον ἣ τὸ ἄλογον λογιχόν. ἰδιαίτατα δέ ἐστι τὸ i 

35 ἐπιτεταμένον ἰδίως. αὕτη πρώτη αἰτία τοῦ τριττοῦ εἴδους τῆς διαφορᾶς. 

3 γένος χαὶ εἶδος Marc. 201: γένους χαὶ εἴδους C 4 δὲ Mare. 201: om. C 
7 pr. tod Marc. 201: to C 7.8 γένους χαὶ εἴδους collocandum videtur 10 dvw- 

τέρω] p. 51,22 11 σημαινομαίνου C 14 τὸ δὲ συμβεβηχὸς in mrg. suppl. C? 

16 τὸ Mare. 201: τοῦ Ὁ 17 τῇ ex τῷ corr. ΟΣ 18 σιμὸν ex σημὸν corr. C? 
23 ante ἑστάναι III fere litt. erasae Ὁ 25 post ἀντιχ. addas μήτε 26 γρυπτόν C 

οὔτε Mare. 201: οὐδὲ C 29 ὁ Πορφύριος] p. 13,1 30 συστῆναι] ante vat IT 

litt. erasae C 34 ἐπινοεῖτε ΟἹ ἄλλογον (utrobique) C 35 ἐπιτεταμένον Mare. 

201: ἐπιτεταμένος C!: ἐπιτεταμένως C? πρότη © τριττοῦ Scripsi: τρίτου C 
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a ΄ es ΄ ᾿ 4" μὰ 5" , > ” 3 ΄ ᾿ 

δευτέρα τοιαύτη αἰτία, ὅτι ἢ διαφορὰ ἢ ἀλλοποιός ἐστιν ἣ ἀλλοιοποιός, χαὶ 
bh , ~ A} 5 / Ἁ ‘ ἂν > , >. , wv 

y ἀλλοποιός, ποιεῖ τὴν ἰδιαίτατα (τὰ γὰρ τῇ οὐσίᾳ διαφέροντα ἄλλα 

χαὶ οὐχ ἀλλοῖα λέγονται), ἢ ὃὲ ἀλλοιοποιὸς ἢ χωριστή ἐστι καὶ ποιεῖ τὴν 

χοινῶς, 7 ἀχώριστος χαὶ ποιεῖ τὴν ἰδίως. | τὰ γὰρ συμβεβηχότι δια- 82¥ 

ροντα, οἷον σχήμασιν ἢ ἐσϑῆτι, ἀλλοῖα. διὸ χαὶ ὃ ποιητὴς χαὶ περὶ τοῦ [wba | 
-6 

Ν᾿ ~ / 

Obveaznc μεταμφιεσαμένου τὴν ἐσθῆτα λέγει" 
ke Win ~ ~ ΄ ΄ * 

ἀλλοῖός wot, ξεῖνε, φάνης νέον 7 τὸ παροιϑεν. 
> ΄ . ΄ , > διαφέρει δὲ αὕτη ἣ αἰτία τῆς πρώτης, ὅτι ἢ μὲν πρώτη εἰς οὐσίαν 
χαὶ sigan rh διεῖλεν, αὕτη δὲ εἰς οὐσιῶδες χαὶ ἐπεισοδιῶδες ἄλλο Ge οὐσία 

10 χαὶ ἄλλο οὐσιῶδες, ὥσπερ ἄλλο τ τι το χαὶ ἄλλο χατὰ cope pa 

οὐσιῴδης μὲν γὰρ ἢ τοῦ πυρὸς ϑερμότης, οὐσία δὲ οὐχ ἔστιν. παλιν δὲ ἐν- 

δέχεται χαὶ οὐσίαν χατὰ συμβεβηχὸς ὑπάρξαι, ὥς φησιν ἐν Κατηγορίαις 

᾿Αριστοτέλης, ὅτι συνέβη τῷ δεσπότῃ χαὶ ἄνϑρωπον αὐτὸν εἶναι. λέγεται 
οὖν χαὶ οὐσία χατὰ aes eae a οὖσα συμβεβηκός. αὕτη ἣ δευτέρα 

15 αἰτία. τρίτη αἰτία, ὅτι ἢ διαφορὰ 7 EE ἢ ἀχώριστος, χαὶ εἰ μὲν 

ἴ χωριστή. ποιξ τὴν χοινῶς, εἰ δὲ ἀχώριστος, 7 ἐπεισοδιώδης χαὶ ποιεῖ τὴν 

ἰδίως, ἢ οὐσιώδης χαὶ ποιεῖ τὴν ἰδιαίτατα. διαφέι ει ὃὲ χαὶ αὕτη τῶν πρώ- 

των δύο, ὅτι ἐχεῖναι ἀπὸ ἑνὸς σχέλους χατάγουσι τὴν χοινῶς χαὶ ἰδίως 

(καὶ εὐλόγως, ἐπειδὴ χοινὸν αὐτῶν τὸ συμβεβηχός), αὕτη 68 ἀπὸ ἑνὸς. 
90 σχέλους τὴν ἰδίως χαὶ ἰδιαίτατα χατάγει" χοινὸν γὰρ ἔχουσι τὸ ἀχώριστον. 

"ARR οὐ μέχρι τούτων τὰ σημα!νόμενα τῆς διαφορᾶς" χαὶ ἣ χοινῶς γὰρ 

διαφορὰ ἐπιδιαιρεῖται χαὶ αἱ λοιπαὶ ὁμοίως. χαὶ 7 μὲν χοινῶς οὕτως" 7; 

Ἷ ἡλικίαις παραμετρεῖται, ὡς τὸ βατταρίζειν χαὶ γενειάσχειν χαὶ 0 
‘ 

ἡβάσχειν, 7 ἀορίστως ὑπάρχει zal οὐ συμπαραμετρεῖται ταῖς ἡλικίαις, ὡς 
i her ἢ 7 Bi 

25 τὸ λευχαίνεσϑαι | χαὶ pela γεσϑαι. ἀλλὰ χαὶ ἢ ἰδίως: ἢ γὰρ συντίχτεται 82 

τῷ πράγματι, ὡς γρυπότης χαὶ σιμότης, ἣ Hoes ἐπιγίνεται, ὡς οὐλὴ ἐχ 
ee ena, ota ἢ τοῦ ᾽Οδυσσέως, δι᾿ ἧς ἐπέγνω αὐτὸν ἢ Εὐ- 
ρύχλε ἀλλὰ χαὶ 7 ἰδιαίτατα διαφορὰ ἐπιδιαιρεῖται. 7 γὰρ τ τιχή 
ἐστιν ἢ συστατιχή, διαιρετιχὴ μὲν 7 διαιροῦσα τ itv ς, συστατιχὴ δὲ. ἢ 

80 ποιοῦσα τοὺς ὁρισμούς. μετὰ οὖν τὸ γνῶναι ἡμᾶς τὰ σημαινόμενα εἴπω- 

1 ὅτι Marc. 201: eras. C ὃ ἀλλοῖα] post ot VIL litt. eras. C 4 συμβεβηκότι seripsi: 
cupBeBryxos C: χατὰ συμβεβηχὸς Marc. 201 5 ὃ ποιητὴς] Hom. x 181 6 ὀδυ- 

céws © μεταμφιασμένου Ὁ ante τὴν additum ὡς ποι del. C 7 7 τὸ] ie 
Hom. Amm. p. 94,24 9 διῆλεν C ἐπισοδιώδης ΟἹ 9. 10 ἄλλο --- οὐσιῶδες 
Mare. 201: om. C 10 συμβεβηχός (alt. 1.) Marc. 201: συμβεβηχότος Ὁ 12 ἐ 
Κατηγορίαις] c. ὃ p. 2411 sq. 13 ἄνθρωπον αὐτὸν Mare. 201: ἄνθρωπος αὐτὸς C 

15. εἰ AV 16 ἢ (post ἀχώριστος) om. V ἐπισοδιώδης Cl: ἐπουσιώδης V ᾿ 

18 ante ἑνὸς add. tod Ο (cf. v. 19) 19 χοινῶν C 21 σημενόμενα Οἱ γὰρ 
om. V 22 οὗτος C 23 7 ὡς τὸ Batt. γεν. (χαὶ om.) V γενειάσχειν (sed prius 

et superser. m.”) C: γενιάσχειν V 23. 24 χαὶ ἡβάσχειν] 7 βάσχειν V 25 λευχαί 

veodat] λευκένεσϑαι C: λευχεύνεσϑαι V μελάνεσϑαι (at superscr.) V ἡ om. V 

26 τῷ πράγματι --- ἐπιγίνεται om. V 27 πράματος (ex πράγματος corr.) C evounow 

Yetsa C: ἐγχιρρωϑεῖσα V 28 ἡ om. C 29 ἣ συστ.] ἣ οὐ συστ. (sed. od del.) V 

30 τὸ] τοῦ V τὰ σημαινόμενα τῆς διαφορᾶς δεῖ εἰπεῖν xat V - εἴπομεν Cl 
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μεν περὶ ποίου σημαινομένου ἐστὶ τῷ ee ὁ λύγος. χαὶ λέγομεν 
᾿ Y 

‘ 

ὅτι οὐδὲ περὶ τῆς χοινῶς οὐδὲ περὶ τῆς ἰδίως σχοπὸν ἔχει διαλαβεῖν, ἀλλὰ 

περὶ τῆς ἰδιαίτατα, καὶ ταῦτα περὶ ὅλων αὐτῆς τῶν εἰδῶν χαὶ τῶν διαιρε- 

τιχῶν χαὶ τῶν συστατιχῶν" δεόμεϑα γὰρ τῶν μὲν διαιρετιχῶν εἰς τὰ 

5 Yev@v διαιρέσεις, τῶν δὲ συστατιχῶν εἰς τοὺς δρισμούς. ταῦτα μὲν περὶ 

τοῦ σημαινομένου. ὅπως δὲ τοῦτο χαὶ ὑπογραφῆς ἀξιοῖ, ἢ ἑξῆς ϑεωρία 
παραστήσει. 

, 

p.8,8 Διαφορὰ δὲ χοινῶς te xat ἰδίως xat ἰδιαίτατα λεγέσϑω. 

10 Καλῶς εἶπε heyeatw: αὐτοῦ γάρ εἰσι τὰ ὀνόματα, τὸ χοινῶς χαὶ ἰδίως 
2 

χαὶ ἰδιαίτατα" ἐν γὰρ τῇ Τοπιχῇ τ pace ατεία, ἧς τόδε τὸ βιβλίον συναγωγή, 

od μέμνηται ᾿ἄριστο Besa τούτων τῶν ὀνομάτων: ὅπου δὲ χεῖνται παλαιὰ 
ὀνόματα, χέχρηται αὐτοῖς ὃ ee λέγων οὕτω “λέγονται᾽ χαὶ “Aé- 
yovow ἀντὶ τοῦ ἐχεῖ. | 

ἃ a ς ? 

15 p.9,16 Kat at μὲν xad αὑτὸ οὐχ ἐπιδέχονται υᾶλλον χαὶ 89» 
a ’ 

Ἁ 

τὸ 
= CAINS \ Bit ~ 

ἧττον, at 6& χατὰ συμβεβηχός, xdv ἀχώριστοι ὦ ae ἐπίτασιν 

λαμβάνουσι. 

Διαχρίνας ὃ [Πορφύριος τὰ τρία εἴδη τῆς διαφορᾶς, τὴν χοινῶς χαὶ 

ἰδίως χαὶ ἰδιαίτατα, χαὶ ὡς τρία διαχρίνας αὐτά, νῦν χαὶ ὡς δύο διαχρίνει τὴν 

20 χοινῶς χαὶ ἰδίως ἀπὸ τῆς ἰδιαίτατα, τοῦτ᾽ ἔστι διαχρίνει τὰς ἐν τῇ συν- 
ηϑεία ἀπὸ τῶν χατὰ φιλοσοφίαν, xat φησιν ὅτι ἄλλαι εἰσὶν at χοινῶς χαὶ 
5 NY 3. ς 5 , Qe? ς ~ Ne 7, \ ~ \ \ 

ἰδίως χαὶ ἄλλαι at ἰδιαίτατα, διότι at χοινῶς χαὶ ἰδίως τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ 
Ὁ 2 ΝΥ ΑΚ, , ‘ ~ A \ Ga Ls \ v 

ἧττον ἐπιδέχονται (λέγομεν γὰρ μᾶλλον λευχὸν χαὶ ἧττον λευχόν, χαὶ ἔστι 

χοινῶς διαφορά: χωρίζεται γάρ: ἀλλὰ xat at ἰδίως ἐπ oe τὸ 
25 υᾶλλον χαὶ ἧττον: λέγομεν γὰρ μᾶλλον γρυπὸν χαὶ ἧττον χαὶ μᾶλλον σι- 

μὸν χαὶ ἧττον, χαὶ ἔστιν ἰδίως oe ee γὰρ ἣ τρυπότης χαὶ ἢ 
σιμότης). αἱ δὲ ἰδιαίτατα τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἥττον οὐχ ἐπιδέχονται: οὐδὲ γὰρ 

λέγουεν μᾶλλον λογικὸν χαὶ ἧττον, εἰ χαὶ μᾶλλον ἐλλόγιμον, ἐπειδὴ τὸ 
X\ μὲν τῆς ἐνεργείας τὸ ἐλλόγιμον, τὸ O& τῆς οὐσίας ἢ ὑπάρξεως, τὸ δὲ | —] 7 s Φ | p . 5 7] tls > 7 ρ φῦΣςς Ψ 

1 ὁ om. V ὃ. ταῦτα 58011051: ταύτης CV ὅλων αὐτῆς] ὅλου αὐτῶν Ο: τῶν 

ὅλων αὐτῆς V ὃ᾽ μοβί εἰδῶν add. αὐτῶν Ο 6 ante τοῦ σημ. add. τούτου V 

χαταξιοῖ ( ἑξῆς] ἔξω C 6 πρᾶξις x0 inserui 9 δὲ superscr. C 10 χαλῶς] 

χοινῶς V 11 τοπιχῇ] τὸ πλῆϑος V js] et V τὸ om. V συναγωγόν V 

12 τῶν] τὸ V δὲ] yao V παλαιὰ] πάλιν V 14 ἐκεῖ scripsi: éxetvor CV 

15 zat? αὑτὰς Porph. 16 τὸ ἧττον Porph. κἂν] χαὶ © ἀναχώριστοι © 
ἐπίτασι C 18. 19 καὶ ἰδίως] τὴν ἰδίως V 20 tas] τὰ C 22 αἱ (ante 
ἰδιαίτατα) om. C alt. τὸ om. V 24 χοινὸς C ai om. C ἐπι- 

δέχεται C 20 ἔστιν ἣ ἰδίως διαφορὰ ἀχώριστος: ἀχώριστος yap V 21 ἰδιαί- 

ταται C τὸ (ante ἧττον) om. V ἐπιδέχεται V 28. 29 ἐπειδὴ --- ἐλλό- 

γίμον om. V 29 δὲ (ante τῆς οὐσίας) om. V 
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εἶναι λογικοῖς πᾶσ! τὸ αὐτὸ ὑπάρχει ἐπίτασιν χαὶ ἄνεσιν μὴ ἐπιδεχόμενον . 
- ΄ ‘ > ἮΝ la cof b) ees Pe 8.4: 

div απ pew ome youre τὸ μᾶλλον | χαὶ τὸ 7ttTOv, αἱ GE οὐχ ἐπιδέχον- 
> 
! 

v ΄ ο΄ a. ΄ ’ 

ται. οὔχ εἰσιν al αὐταί. ἔνστασις πρὸς ταῦτα, Ott bk ὃ ho- 

vos’ χαὶ αἵ ἰδιαίτατα γὰρ τὸ μᾶλλον zal τὸ ἧττον ἐπιδέχονται καὶ 
΄ ~ \ sa7 ‘ “ον \ > >] 2 2/7 SPS | \ 

5 ai χοινῶς χαὶ ἰδίως τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον οὐχ ἐπιδέχονται" ἰδοὺ yap 

τὸ σχῆμα τὸ ἐν τῷδε τῷ ἱμάντι, τρίγωνον εἰ τύχοι, χοινῶς ὃν διαφορά 

(χωρίζεται γὰρ χωρὶς φϑορᾶς τοῦ ὑποχειμένου χαὶ μένει 6 ἱμὰς ἱμάς), 
ms \ \ 4 / 

pape τρίγωνον 7 ἧττον τρίγωνον οὐ λέγεται: εἰ γὰρ χαὶ μέγα τρίγωνον 
ν λέγεται, GAR οὐχ ἐπιδέχονται τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον: ἄμφω γὰρ 

10 sid « εἰσι. δεῖ 
αὐτός ἐστιν, ὡς ἐπὶ δύο τριγώνων, οὐδὲ ἐν οἷς πάντῃ 

᾿ Ω γ΄ » \ [4 \ Ἴχλ IAN > > ~ ¢ ΡῚ Ac 

6 See ἕτερος, ws ἐπὶ τριγώνου χαὶ χύχλου, GAN ἐν οἷς πῇ ὃ αὐτὸς 
Η͂ —~ iF ε 5 . ~ - ΄ 5 ~ »v 

yor πῇ ἕτερος, ὡς ἐπὶ λευχοῦ" λευχὸν yap ἐστι χρῶμα διαχριτιχὸν ὄψεως, 
v aX ~s ΝΥ ΑΕ νι Rc ee Sees "Ὁ... ἢ ~ PENI pe os 3 Vg a: 

ἔστι δὲ μᾶλλον διαχρίνειν χαὶ ἧττον. ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῆς ἰδίως οὐχ ἔστι τὸ 
~ \ Ga Sn AN ) - \ ° ΄ > 

5 μᾶλλον χαὶ ἧττον: ἰδοὺ γὰρ ᾿Αϑηναῖος χαὶ υἱὸς Σωφρονίσχου λέγεται ἐν lo μ i it i ; 
τῇ ἰδίως διαφορᾷ, ἐπειδὴ ἀχώριστα ταῦτα, χαὶ οὐ λέγομον μᾶλλον υἱὸν 
“π ΝΟ Ν 

<W90 ρονίσχου 7 
\ υᾶλλον ᾿Αϑηναῖον. πάλιν δὲ ἐπὶ τῆς ἰδιαίτατα ἐδείξαμεν 4 

τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον: τὸ γὰρ διαχριτιχὸν τοῦ λευχοῦ χαὶ τὸ συγχριτιχὸν 
\ >i ~ 5 : » ~ 3 ~ ~ 

τοῦ μέλανος ἰδιαίτατα ὄντα διαφοραί, τὸ μὲν τοῦ λευχοῦ τὸ δὲ τοῦ μέλα- 

20 νος, δμοίως ἐπιδέχονται τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον" λέγομεν γὰρ μᾶλλον διαχρι- 

τιχὸν χαὶ ἧττον χαὶ μᾶλλον ΠΣ χαὶ ἧττον. αὕτη ἣ ἔνστασις. 
ins Σ Hr ΚΣ ἘΣ mse 5 σ΄ σ΄ ᾿ 84ν 
Λύυσις πρὸς ταῦτα χα! TEMS προς τὴν τ ιξυταίαν ἀπορίαν. OTL ὥσπερ τὸ 

λευχὸν ὡς μὲν εἶδος τοῦ χρώματος τὸ ἐπ χαὶ ἧττον οὐχ ἐπιδέχεται, 
Ξ A 5 ir Aa o ΩΣ > ΄ ΄ > ~ ” , 

ὡς δὲ ἐν τοιᾷδε 7 τοιὰδε ὕλῃ ov, ἐν σώματι τ εἰπεῖν ᾿ φιμυϑίῳ, τὸ 

25 υᾶλλον χαὶ ἧττον ἐπιδέχεται, οὕτως χαὶ τὸ διαχριτιχ ὲ 

» τοῦ λευχοῦ 
a\ ~ , > as \ ~ ΄ we 

τὸ δὲ τοῦ μέλανος, οὐχ ἐπιδέχονται τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον, ὡς δὲ ἐν τοι- 
= δ ΄ 

χριτιχὸν ὡς μὲν ἰδιαίτατα χαὶ εἰδοποιοὶ ππετερηὶ τὸ 
εν 

-“-, ™“ ~r 7). = a ri Qf. ἘΣ A ἊΝ Ν ‘a , bY 

ἢ L — \ cVOUs CulGcf/OVe c VAD \S ἅδε 7 τοιᾷδε ὕλῃ γενόμενα ἐπιδέχονται τὸ μᾶλλον xal ἥττον" λέγομεν yap 

υᾶλλον διαχριτιχὸν χαὶ ἧττον. ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὴν ἀπορίαν τῆς χοινῶς 
>) \ 

30 χαὶ ἰδίως φαμὲν ὅτι εἰ χαὶ ΒΥ. πᾶσαι τὸ μᾶλλον χαὶ ἼΤΩ ἐπιδέχοντα! at 
5 7 

χοινῶς χαὶ ἰδίως διαφοραί, ἀλλ΄ οὖν πᾶσαι αἱ διαφοραὶ αἱ ἐπιδεχόμεναι τὸ 

μᾶλλον χαὶ ἧττον συμβεβηχυῖαί εἰσιν, χαὶ ἢ χοινῶς χαὶ ἢ ἰδίως, οὐδεμία 

1 ἐπίτασι Οἱ 2 et 4 τὸ (ante ἧττον) om. V ὃ ψεῦδος V 4 αἱ om. V 

γὰρ om. V 4.5 καὶ αἱ χοινῶς --- ἐπιδέχονται om. C 7 τοῦ] τὸ V ὁ ἱμὰς 
om. V 8 ante μᾶλλον add. zat © ἢ ἧττον τρίγωνον om. C 9 ἄμφω. 
γὰρ] ἀμφότερα Υ 14 ἐπὶ τῆς ἰδίως] ἐπιτηδείως V 15 σωφρονίσχου υἱὸς colloc. V 
σοφρονίσχου ΟἹ 10 υἱὸν---ρμᾶλλον (17) om. V 18 συνχριτιχὸν (sic) C: 6ta- 

χριτιχὸν V 19 post μέλανος complurium litt. ras. © διαφοραί seripsi: δια- 
φορά CV (cf. v. 26) 20. 21 χαὶ ἧττον διαχριτιχὸν colloc. V 21 χαὶ μᾶλλον --- ἧττον, 

om. V συνχριτιχόν C 24 τοιῶδε (utrobique) V Ψιμμυϑίω V 4 
25 alt. χαὶ om. C 25. 26 τὸ συγχριτικὸν] συνχριτιχόν C 28 post ἢ additum év 

del. V 29 χαὶ (post ἀλλὰ) om. C τῆς] too V χοινὸς ΟἹ 90 οὐχ. 

ἐπιδέχονται V Ὁ1 οὖν] οὐ C αἱ διαφοραὶ at om. V 32 ἡ (ante las) 

om. V 
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a) bind Χ “Δ. ὙΦ > Q7 > 5. 
οξ ἰδιαίτα τα διαφορὰ TO υδλλον χαι γττὸν STLOSYETAL. 904 ἀρὰ είσιν 
ΐ ‘ > ’ ~ 

αὐταὶ AL χοινῶς χαὶ ἰδίως ταῖς ἰδιαίτατα. 2 

Οὕτως διαχρίνας τὰς ἀπὸ tis συνηϑείας τῶν ἀπὸ τῆς φιλοσοφίας, χαὶ 

αὐτὰς τὰς χατὰ φιλοσοφίαν ἀπ᾿ ἀλλήλων διαχρίνει, φημὶ τὰς ἰδιαίτατα" 
\ 

τῶν γὰρ ἰδιαίτατα at μέν εἰσι διαιρετιχαί, at δὲ συστατιχαί. διαφέρουσι δὲ or - 

Wy 

χαὶ ἀλλήλων αὖται, χαὶ οὐχ εἰσιν at αὐταὶ af συστατιχαὶ ταῖς διαι 
iN) 

Ss 
γετιχαῖς, 

ἀλλὰ ἄλλαι χαὶ ἄλλαι. εἰ δέ ποτε ἢ αὐτὴ χαὶ συστατιχὴ χαὶ διαιρετιχὴ 

εὑρεϑῇ. ἀλλ᾽ οὐ τοῦ αὐτοῦ πράγματος, ZAR ἄλλου χαὶ ἄλλου: οἷον τὸ λο- 

γιχὸν χαὶ διαιρετικὴ διαφορὰ χαὶ συστατιχή, GAK οὐ τοῦ αὐτοῦ διαιρετιχὴ 

10 wey γὰρ τοῦ ζῴου, π΄ ὃὲ τοῦ ἀνθρώπου. πάλιν ἐὰν τὸ αὐτὸ 
τ es 

πρᾶγυα ἔχῃ πλείονας διαφοράς, ἄλλαι χαὶ ἄλλαι εἰσὶ χαὶ οὐχὶ | αἱ ad- 88: 
ταῦ: τὸ τ ζῷον ἔχει διαφορὰς πλείονας, τὸ αἰσϑητικὸν τὸ ἔμψυχον τ o- 

λογικὸν χαὶ τὸ ϑνητόν, ἀλλὰ τὸ μὲν αἰσϑητιχὸν xat ἔμψυχον συστατιχαὶ 
\ 

αὐτοῦ εἰσι διαφοραί, τὸ δὲ Anytxov xat ϑνητὸν διαιρετιχαί. δεῖ οὖν συν- 

15 τόμως εἰπεῖν ὅτι εἰ εὑρεϑ ποτε ἢ αὐτὴ διαφορὰ χαὶ EASE χαὶ συστατιχή, 

οὐ τοῦ αὐτοῦ πράγματος εὗ ead ἀλλ ἄλλου μὲν διαιρετική. ἄλλου 

ὃς συστατιχή. εἰ δὲ τοῦ αὐτοῦ. οὐχ ἢ αὐτή, GAN ἄλλη xual ἀλλη. 

ἄλλη διάχρισις τῶν αὐτῶν τούτων: οὐ δύνανται af αὐταὶ χαὶ συστατιχαὶ 

χαὶ διαιρετιχαὶ εἶναι. εἰ γὰρ αἱ αὐταί, ἔδει ὅπου εἰσὶν af ἕτεραι χαὶ τὰς 

20 λοιπὰς εἶναι. ἀλλὰ uty οὐ πάντως ὅπου διαιρετιχαί, χαὶ συστατιχαί: ἐπὶ 

158 τῶν SEI διαιρετιχαὶ μέν εἰσι, συστατιχαὶ δὲ οὔχ εἰσι. πάλιν 

ὅπου συστατιχαί, οὐ πάντως διαιρετιχαί: ἐπὶ γὰρ τῶν εἰδιχωτάτων συστα- 

τιχαὶ μέν εἰσι, διαιρετιχαὶ 6& οὔχ εἰσι. πρόσϑες δὲ σὺ χαὶ τοῦτο, ὅτι 

πᾶσα διαφορὰ χαϑ᾽ ἑαυτὴν λαμβανομένη συστατιχή ἐστι, χἂν συμπλαχῇ 

35 ἑτέρᾳ τῇ μὴ ἀντιχειμένῃ, ὡσαύτως μένει, οἷον τὸ λογιχὸν χαϑ᾽ ἑαυτὸ hap- 

Bavousvoy eee διαφορά ἐστι, “dv προσλάβῃ τὸ wh ἀντιχείμιενον, οἷον 

τὸ ϑνητόν. συστατιχὴ πάλιν εὑρίσχεται, εἰ δὲ συμπλαχείη τῇ ἀντιχειμένῃ, 

τοῦτ ἔστι τῷ ἀλόγῳ. διαιρετιχὴ ed πλὴν πᾶσαι “at at διαιρετιχαὶ 

χαὶ συστατιχαὶ εἰδοποιοὶ χαλοῦνται. we χρεῖττον TO συνιστᾶν TOD διαι- 

80 ρεῖν, ὅσῳ χρεῖττον τὸ σώζειν τοῦ φϑείρειν: ἀπὸ οὖν τοῦ τιμιωτέρου οὕτω 

χαλείσϑωσαν, ὡς τὸ 
Tedxpe, φίλη χεφαλή. | 

1 τὸ ἥττον V 2 ταῖς om. V 3 διαχρίνας] δὲ axptvas V 5 αἱ δὲ 

συστατιχαί om. C 6 xat (ante ἀλλήλον) om. V αὗται xat οὔχ εἰσιν at om. C 

αἱ (ante custatixat) om. V 9 διαιρετιχὸν (pr. |.) et συστατιχόν (superser. utrobique 4) V 

ἀλλ᾽ οὐ] ἀλλὰ C διαιρετικὸν (alt. 1.} V (superser. 7) 10 ante μὲν add. τῶν ἰδιαιτάτων 

διαφορῶν at μέν εἰσι διαιρετικαί, αἱ δὲ ovotatixat: ἣ V δὲ om. V 11 ἔχῃ scripsi: 

ἔχει V: ambiguum compend. Ο ai om. V 14 αὐτοῦ om. V διαιρετὸν V 

14. 15 συνδόμως V 15 εὑρηῦ V καὶ διαιρετιχὴ iter. C 17 pr. δὲ om. C 

ody ἣ αὐτὴ scripsi: οὐχὶ αὐτὴ C: οὐχὶ αὐταὶ V 18 ἄλλη (ante διάχρισις)] ἡ V 

τῶν αὐτῶν τούτων] τούτου C 19 εἰσὶν] ἦσαν (sed in ras. τη.) C 22 tdtxw- 

τάτων C 23 χαὶ σὺ colloc. V 26 συστατιχὴ — προσλάβῃ om. C υὴ 

om. V 27 suotatizoy V συμπλαχείη] συμπλακίη C: cvprdaxi V 28 ἀλόγω] 

λόγω V αἱ om. V 29 ante εἰδοποιοὶ add. xai V τοῦ] τὸ V 
| 30 τὸ Sus σώζειν V 32 'Tedupe...] Hom. Θ 281 

Comment. Arist. XVIII. | Eliae in Porph. Isag. et Arist. Cat. 6 

af 
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({Πρᾶξις λ΄. 85v 

, 

p. 10,22 Διαφορά ἐστιν ἣ περιττεύει τὸ eldos τοῦ γένους. 

᾿Βπειδὴ ἔγνωμεν τὰ σημαινόμενα τῶν διαφορῶν, τὴν χοινῶς χαὶ 

ἰδίως xal ἰδιαίτατα, χαὶ Exdotys τὰ διττὰ σημαινόμενα, ἔλϑωμεν χαὶ ἐπὶ 

ὃ τὸ λεῖπον, φημὶ ἐπὶ τὴν ὑπογραφὴν τῆς ἰδιαίτατα, χἄν τε συστατιχὴ 7 

χἄν τε διαιρετιχή. χαὶ Oo eg διχῶς ἕχάστην, ἀλλὰ νῦν μὲν τὴν 

συστατιχὴν ὑπογράφει, ἐν δὲ τῇ ἑξῆς ϑεωρία τὴν. CMs ἔχει δὲ ἢ 

rer τὸν τρόπον τοῦτον: διαφορά ἐστιν ἧ περιττεύει TO εἶδος 

τοῦ γένους" ἰδοὺ tap 6 Cline εἶδος ὧν τῷ λογικῷ διαφορᾷ ὄντι 
10 περιττεύει τοῦ ζῴου, ὅπερ ἣν αὐτοῦ γένος: τὸ γὰρ ζῷον οὔτε λογιχὸν οὔτε 

σ Vy 5 ἣν» σ᾽ > 

ἄλογον, ἵνα εὐλύτως ἀμφότερα ἢ. χαὶ μὴ νομίσῃ τις ὅτι, ἐπειδὴ εἴπομεν 
ὅτι περιττεύει τὸ εἶδος τοῦ γένους, ἐπὶ πλέον τὸ εἶδος: τοὐναντίον γὰρ ἐπ᾽ 

ἔλαττον: τὰ γὰρ πράγματα ὅσῳ πλουτεῖ προσδιορισμοῖς, πένεται χατὰ τὸ 
σημαινόμενον. ὃ γὰρ ζῷον εἰρηχὼς μόνον πλείονα περιλαμβάνει, φημὶ 
» Ne τ τ ΠΝ \ \ ΄ - 
ἄγγελον χαὶ avdpwrov χαὶ ἵππον χαὶ τὰ λοιπὰ ζῷα" εἰ δὲ προσϑείη τῷ - σι 

ζῴῳ τὸ λογιχόν, ἐχώρισεν αὐτὸ 2x τῶν ἀλόγων, εἰ δὲ ὕνητόν, ἐχώρισεν 
τὰ Te , ᾿ 

ἐχ τῶν adavatwy. οὕτω γοῦν ὅσῳ πλείονες διαφοραὶ προστίϑενται, ἐπὶ 

πλέον ἀτομοῦνται τὰ ea Πππτα. ἀλλὰ οὗτος ὃ λόγος δείχνυσι τὰς διαφορὰς 
ν τοῖς γένεσιν. περιττεύει γὰρ ἀεὶ τὸ ἔχον Me ἐν τοῖς εἴδεσιν εἶναι, οὐ μὴν 

ΒΞ ~ \ v > \ vy. aE Ae ~ ~ 35 ἊΝ . ΄ 20 τοῦ μὴ ἔχοντος. οὐ τὸ ἔχον τοῦ ἔχοντος, πολλῷ μᾶλλον δὲ οὐ περιττεύει 
τὸ μὴ ἔχον τοῦ ἔχοντος. πῶς οὖν ὑπῆρξαν αἱ διαφοραὶ ux πρότερον ἐν 
τοῖς γένεσιν ὑπάρξασαι; δοχεῖ γὰρ ἄτοπον εἶναι. χαὶ ἵνα μὴ συνϑλιβό- 

3 ᾿ 

νοι ὑπὸ τῆς ἀπορίας ἀναγχασϑῶμεν εἰπεῖν ὅτι ἐν τοῖς γένεσίν εἰσιν at 80: us 
‘ 

διαφοραί, ἀπορεῖ πρὸς Exdtepov, χαὶ πρὸς τὸ εἶναι aes ἐν τοῖς γένεσι 
25 χαὶ πρὸς τὸ μὴ εἶναι: ὧν γὰρ ἀνάγχη ϑαάτερον ὑπάρχειν, τούτων Exatepov t Ι Ὁ 

ἀδύνατον ἀποδείχνυσι" χαὶ τὸ εἶναι γὰρ ἄτοπον χαὶ τὸ μὴ εἶναι ἄτοπον. 
᾿Αλλ᾽ ἵνα γνῶμεν τὴν ἀπορίαν. δύο λήμματα προσλάβωμεν, ἃ χαὶ 

ἀξιώματα λέγονται, ὡς οἴχοϑεν ἀξιοῦντα πιστεύεσϑαι χαὶ μὴ δεόμενα ἐπεισ- 
ἄχτου μαρτυρίας" οὕτω γὰρ χαὶ ἀξιολόγους χαὶ ἀξιοπίστους φαμὲν τοὺς ἐξ 

1 πρᾶξις λ΄ inserui 2 τοῦ γένος V 3 an τῆς διαφορᾶς ἢ 4 ὑπὸ ἐπὶ V ; 

5 ἐπὶ om. ὁ ἡ om. © 6 ὑπογράφη ΟἹ 7 τὴ ἑξῆς] τῇ ἔξω C: τὸ 
ἑξῆς V 8 τοῦτο Οἱ περιτεύει C (in mrg. add. m.*? ὅρος διαφορᾶς) 
9 ὁ ἄνϑρωπος om. C ὧν] ὃν (sed o τη. © 10 αὐτῷ V 11 εὐλύτως] 
εὔλυτ (rasura supra τὴ ὦ: d@ddtws V νομίζει νομίση V ὅτι om. C | 

12 περιτεύει C τοῦ εἴδους C 12. 13 γὰρ ἐπ᾽ ἔλαττον] ἐφέλατον (sic) Ο 
14 ὁ] τὸν ζῷον] ὃν C εὑρηχὼς V 15 ἄγγελον xat C: ἄγγελον Ve 
scribas ϑεὸν zat (cf. p. 63,28. 66,2), nisi malis eicere προσϑείη] προσϑή (superser. 
m.? et) C: προσϑήσει.Υ͂ 17 ante ἐπὶ ras. X litt. C 18 ἀτομοῦνται] ato- 

μῶνται V 20 δὲ μᾶλλον colloe. V 21 an διαφοραὶ {ἐν τοῖς εἴδεσι x 
22 ὑπάρξασϑαι V 23 dametptas V 25 εἰπάρχειν V! (ὃ superser.) 27 προσ- | 
λάβομεν C; an προλάβωμεν (cf. p. 83,27) 28 ἀξιοῦνται V 28.29 ἐπισάχτου C 
29 χαὶ (prius) om. V ἀξιολόγου καὶ ἀξιοπίστου C 

΄ 
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ἑαυτῶν πιστευομένους χαὶ οὐχ ἐξ ἄλλων. χαὶ πρῶτον μὲν λῆμμα τοῦτο: 
οὐ δύναται τὰ ἐναντία συνυπάρξαι ἀλλήλοις ποτὲ τριῶν προσδιορισμῶν φυ- 
λαττομένων, ἐν τῷ αὐτῷ ὑποχειμένῳ, ἐν τῷ αὐτῷ μέρει τοῦ ὑποχειωένου, 
ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ: Σωχράτη ὑὲν γὰρ ὑγιαίνειν, ΠΠλάτωνα δὲ νοσεῖν δυνα- 

5 τόν: ἄλλο γὰρ χαὶ ἄλλο ὑποχείμενον. πάλιν χαὶ τοῦ αὐτοῦ ὄντος ὗπο- 
\ La ~ 

-xetugvon, οἷον Σωχράτους, ἐνδέχεται τ τὰ περὶ πόδα νοσεῖν τὰ δὲ περὶ χεφαλὴ 
Ἁ ὑγιαίνειν, ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τῷ αὐτῷ μέρει τοῦ ὑποχειμένου. ἀλλὰ χαὶ τὸ αὐτὸ 

f ae ae , A 
Wepos TOD ὑποχειμένου δυνατὸν νοσεῖν χαὶ ὑγιαίνειν, οἷον τὸν ὀφϑαλμὸν 

Ζ ~ v ἊΝ ΄ 35 > ») ΡῚ - 

σήμερον νοσεῖν, αὔριον Ge ὑγιαίνειν, ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ. τῶν 

10 οὖν τριῶν τούτων προσδιορισμῶν φυλαττομένων ἀδύνατον τὰ ἐναντία συν- 
΄» 5. 3 Φ τὶ - ΄ 

ὑπάρξαι ἀλλήλοις. οὗτος πρῶτος προσδιηρισμός. δεύτερος προσδιορισμός: 
+>. 2 ~ ~ ~ Vv ~ ε ΄ ΄ 

οὐδὲν ex τοῦ μηδαυῇ μηδαμῶς ὄντος ποιεῖ ἢ φύσις χαὶ ἣ ταύτην μιμου- 
΄ ΄ >. \ , ~ ΄ - ΄ ἔν" 

ϑένη τέχνη. | ἀλλὰ τὸν τρόπον τῆς γενέσεως apa ϑεῷ μόνῳ παραχω- Shy 
5 

povow- ἥ τε γὰρ φύσις ἄνϑρωπον δημιουργοῦσα ἐχ σπέρματος αὐτὸν δημι- 
- a ΄ » 5 ΄ 

15 ovpyet, ὃ δυνάμει ἀνϑρωπός ἐστι, χαὶ ἢ τεχτογιχὴ ϑρόνον τ οτος 

ἐχ ξύλου αὐτὸν δημιουργεῖ, ὃ δυνάμει ϑρύόνος ἦν. τούτων οὕτως ἐχόντων 

πρόεισιν ἢ ἀπορία οὕτως λέγουσα" εἰσὶν αἱ διαφοραὶ ἐν τοῖς γένεσιν 7 
> ἰ ἕω (ἢ 

,ὔ 5 wv ΄ , 7 a Av \ ~ \,~ Ν \ 

ξεν εἰσιν, ATOTOS O Λογος OLA TO πρῶτον ATU. * τα {Zp οὔχ εἰσι, χὰ [ 

ἐναντία συνυπάρξαι ἀλλήλοις, τὸ λογιχὸν χαὶ ἄλογον χαὶ ϑνητὸν χαὶ ἀϑά- 

20 vatov, μήτε εἰς μέρη διειργομένου τοῦ ὑποχειμένου (ἀυερῇ γὰρ τὰ χαϑό- 

Aon), μήτε εἰς χρόνον- ἀΐδια γὰρ ta χαϑόλου. εἰ δὲ ux εἰσιν ἐν τοῖς 

γένεσιν αἵ διαφοραί, χαὶ οὕτως ἄτοπος ὃ λόγος διὰ τὸ δεύτερον λῆμμα" 
΄ > ~ 

ὑρεϑήσονται éx τοῦ [0] ἐπειδὴ γὰρ οὐδέν ἐστι παρὰ τὰ γένη χαὶ τὰ εἴδη, 
~ ν»ν Ν c a. ~ 

una) μηδαμῶς ὄντος προελϑοῦσαι at διαφοραὶ ἐν τοῖς εἴδεσιν, ὅπερ 
τι ~ ~ o ΄ > ΄ ) Yj % ἀπηγόρευται διὰ τὸ δεύτερον λῆμμα. αὕτη ἢ ἀπορία. ἐφ᾽ οἷς εἴπωμεν 

. Nit > ΟΣ \ x ΄ ΄ 7 \ ’, ἌΡ, 

χαὶ τὴν λύσιν. ἀλλ᾽ ἵνα χαὶ τὴν λύσιν νοήσωμεν, δύο καὶ ταύτης λήμματα 
, ~ ~ σ \ ΄ > ΄ 

πρηλάβωμεν: πρῶτον μὲν τοῦτο, ὅτι δυνατὸν τὰ ἐναντία συνυπάρξαι ἀλλή- 

λοις ἐν τῷ αὐτῷ » ἐν τῷ αὐτῷ μέρει τοῦ ὑποχείμενου ἐν τῷ 
’ 

ὗ 
3 ~ , , \ 9 9 σ΄ ~ ἊΣ wv: A 

αὐτῷ χρόνῳ. δυναάυει WEVTOL XAL οὐχ ξνεργ J OL0TW γἸοὺν TO ἔλαιον χαὶ 

΄ς (Ὁ) 

-- > : 

30 Depuov χαὶ ψυχρὸν ace εν εἶναι" cae yap προσβληϑέντος γίνεται 

ϑερμόν, ῥόδου δὲ ψυχρόν. δεύτερον λῆμμα ἔστιν, φησίν, | τὶ μέσον τοῦ 87: 

1 ἑαυτῶν] αὐτῆς C ἄλλου V 2 post δύναται add. γὰρ Vi. προορισμῶν C! 

4 σωχράτην V 5 zat (post πάλιν)] yap V τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ V 6 τὰ 

(post ἐπιδέχεται) om. V an πόδας 6. 8 νωσεῖν C 7 ἀλλ᾽ --ὑγιαί- 

νειν (8) om. V 8 δυνατὸν scripsi: δύναται C 9 σήμερον νοσεῖν in mrg. suppl. 

(in contextu δύναται ante ras. VI litt.) Ὁ 10 φυλαττουμένων (sic) V 11 scribas 

τοῦτο πρῶτον λῆμμα. δεύτερον Ajjuy.a προσδιορισμιός (alterum) om. V 12 ταύτην 

Scripsi: ταὐτὸν C: ταύτης V 12:19 Pyle tv Ὁ 13 τὸν τρόπον] τῶν πρώτων V 

14 ἢ) εἰ C διμιουργοῦσα Υ! αὐτὸν scripsi: αὐτὸ ΟΥ̓ 16 ὃ] od C 

τρόνος V 17. 22 ai om. V 20 Gtetpyovpévon V τὰ om. C 
22 οὕτως CV!: οὗτος V? 29. ἐπειδὴ — λῆμμα (25) om. V 25 εἴπομεν ΟἹ 

26 νοήσομεν C 27 προσλάβωμεν C ἀδύνατον V 28 ante ὑποχειμένου 

add. αὐτοῦ (' 29 οὐχ om. C 30 εἶναι] οὖν V 31 ῥούδου C 

6% 
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ig 

> ~ > ~ Ψ τ ΥνΥ ν᾿ “νας NS ἧς , Sh > ase ΄ 

τε OAT) (LY OA LoS OVTOS, TOUT ξστιν τοὺ (2795 ουνᾶμει »ηὸξ SVEN ELD ἀφ 

ὄντος, ὡς τὸ εἰπεῖν τὸν λίϑον Tosa eT Ae (τοῦτο γὰρ ἀδύνατον), τοῦ τε ; 

ἐνεργείᾳ ὄντος, τοῦτ᾽ ἔστι tod ἐξηγουμένου γραμματικοῦ, τὸ δυνάμει μὲν Zz 

ὄν, ἐνεργείᾳ δὲ οὐδαμῶς. ὡς τὸ παιδίον τὸ ἄρτι φοιτῆσαν εἰς γραμματι- 

ὃ x0v, ὅπερ δυνάμει μέν ἐστιν, ἐνεργείᾳ ὃὲ οὐχ ἔστιν: ἀτελὲς γάρ ἐστι. 4 

τούτων οὕτως ἐχόντων πρόεισι xat 7% λύσις οὕτως" χαί εἰσιν at διαφοραὶ $ 
ἐν τοῖς γένεσιν χαὶ οὔχ εἰσι, χαὶ διότι μέν εἰσιν, ἔφυγον ἕν ἄτοπον τοῦ Ι 

δευτέρου τῆς ἀπορίας λήμματος" οὐχ ἔστι γὰρ ex τοῦ υηδαμῇ μηδαμῶς 
ὑπάρξαν ἐν τοῖς εἴδεσιν, ὁ ἀλλὰ ee οὖσαι ἐν τοῖς γένεσιν" διότι δὲ 

10 οὖσαι ἐν τοῖς γένεσι δυνάμει εἰσὶν χαὶ οὐχ ἐνεργεία, ἔφυγον τὸ ἄλλο ἄτοπον 
τοῦ πρώτου λήμματος: οὐχ ἔστι γὰρ τὰ ἐναντία συνυπάρξαι ἀλλήλοις" τότε 

γὰρ τὰ ἐναντία συνυπάρξαι ἀλλήλοις, ὅτε ἐνεργεία εἰσ; ἐπεὶ δυνάμει τν 

v ~ > ΄ κι wv y, 

ὄντων αὐτῶν δυνατὸν συνυπάρχειν. χαὶ ὅρα πῶς τὸ xat ἄμφω ἄβατον 
΄ - ’ -ᾳ \ Ψ , wv , - ‘ Ἢ ἡμῖν γενόμενον διὰ τὴν ἀπορίαν χατ᾿ ἄμφω nap anes ta διὰ τὴν Γ 

15 λύσιν: χαὶ εἶναι γὰρ ἐν τοῖς γένεσι τὰς διαφορὰς λέγειν οὐχ ἄτοπον χαὶ 
‘ Pe 3934 9 PoE y x a ΄ = ‘ mr Sh rs ane Ρ 

ἢ ξΞιναι, ἀλλ᾽ εἶναι υξν οὐνᾶμει ἢ εἰναι OS ἐνερ εία. Σ 

{Πρᾶξις λα΄). 

p. 10,22 Atapopa ἐστιν ἣ περιττεύει τὸ ε =< 

᾿Απορήσαντος τοῦ [Πορφυρίου πρὸς ἀμφότερα. χαὶ πρὸς τὸ εἶναι τὰς 
> τὰ ‘ ~ , ‘ 

20 διαφορὰς ἐν τοῖς γένεσι ual πρὸς τὸ UN εἶναι, χαὶ δείξαντος πῶς w 

=. On 
= < 

Wo BS των stow ἐν τοῖς γένεσι πῶς δὲ οὔχ εἴσιν. ὅτι δυνάμει μέν εἰσιν ἐνεργε 
ὯΝ Vv 5 Tk 7 a 5 a z l4 ἐς 2 ἂν. S7Y Ρ 

ὃὲ οὔχ εἰσιν, οἱ [Πλατωνιχοὶ τούτων μὴ ἀνεχόμενοι τέσσαρά | τινα ἐγχλή- δ᾽ | 

ματα προσάγουσι τῇ τοιαύτῃ λύσει. πρῶτον μὲν ἔγχλημα τοῦτο" εἰ δυνάμει 

εἰσὶν αἱ διαφοραὶ ἐν τοῖς γένεσιν, ἐνεργεία δὲ ἐν τοῖς εἴδεσιν, ὅπερ πᾶν ΄ 
, aa ~ ε ΄ > . ἊΥ 

25 ἐνεργείᾳ χρεῖττον τοῦ δυνάμει ὡς τέλειον ἀτελοῦς, εὑρεϑήσονται τὰ Ἰένη ; τ 
χείρονα τῶν εἰδῶν, ὡς δυνάμει ἔχοντα τὰς διαφορὰς τῶν εἰδῶν ἐνεργείᾳ 
ἐχόντων, χαὶ τὰ χαϑολιχώτερα τῶν μεριχωτέρων χείρονα. δεύτερον ἔγχλημα, 

> ὅτι χαὶ τὸ παράδοξον, τὰ γὰρ εἰδικώτατα χείρω πάντων τιμιώτερα τῶν 

1 μηδὲ --- μηδὲ] μηδὲ --- "ἦτε (sed τ in ras. m.”) Ο: μὴ --- μηδὲ V 3 post ὄντος ras. 

XI litt. C Ὁ. 4 δυνάμει μὲν ὄν] δυνάμενον C 6 οὕτως om. C 7 καὶ (ante le ae = 

οὐχ) suppl. ΟΣ ἕνα τόπον Οἱ 9 ὑπάρξαν om. V post εἴδεσιν lacunam 

signavi διότι — γένεσι (10) om. C 11 zpétov V 12 τὰ ἐναντία 

συνυπάρξαι)] οὐ συνυπάρχει τὰ ἐναντία V ὅταν C ἐπεὶ] ἐπὶ V 13 τῶν 

αὐτῶν C zat om. V aBatov—xat ἄμφω (14) suppl. in mrg. C | 

15 τὰς διαφορὰς ἐν τοῖς γένεσι colloc. V 16 ἀλλ᾽ --- ἐνεργείᾳ om. V 

11 πρᾶξις λα΄ inserui 18 περιτεύει C 19 ἀπορήσαν (sic) C: ἀπορίσαντος V 
20 τὸ (ante μὴ) om. V 21 εἰσιν (ante év) om. © μὲν om. © 22 πλατο- 

vexot C τέσσαρα om. V 23 τῇ in ras. C 24 τοῖς (ante γένεσιν) om. © 
25 χρείττω Ὁ 26 εἰδῶν om. V 21 χαϑολιχότερα et μεριχοτέρων Οἱ ante 
δεύτερον add. τοῦτο πρῶτον V 28 χαὶ om. C post παράδοξον nescio an 

lacunam statuas scribas πάντων <dvta) & 
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γενικωτάτων εὑρεϑηήσεται, ἐπειδὴ τὰ εἰδιχώτατα πάσας ἐνεργείᾳ ἔχουσι τὰς 
ἊΣ A) ἋΣ , . 7 

διαφοράς, τὰ δὲ γενικώτατα πάσας δυνάμει. τρίτον ἔγχλημα τὸ λέγον 
o 5 \ ~ 4 / 

οὕτως" ἐπειδὴ πᾶν δυνάμει ἀγόμενον εἰς τὸ ἐνεργείᾳ ὑπὸ ἄλλου τοιούτου 
, wv as x , b wv 

ἐνεργείᾳ ὄντος ἄγεται (ὥσπερ τὸ παιδίον δυνάμει ὃν Ἴρα στιν ἄγετα! 
a Ayenvela om τ Δ wer - oo ΤΕ ΡΟΝ Οἱ ἣ ) 

ξις τὸ ξνερχξια ὑπὸ TOV ον ἢ τοιουτοῦ = GOYTOS, TOUT ἔστι τοὺ TEAELOD σι ri Ly ’ 

τραμματιχοῦ, χαὶ ὥσπερ τὸ Fae δυνάμει ὃν ἄνθρωπος ἄγεται εἰς τὸ 

ἐνεργείᾳ ὑπὸ τοῦ ἐνεργείᾳ ὄντος ἀνθρώπου, τοῦτ᾽ ἔστι τῆς μητρός). πῶς 

ἐπὶ τοῦ γένους τοῦτο εὐοδοῦται; ἐὰν γὰρ δυνάμει at διαφοραὶ ἐν τοῖς γένε- 

σιν ἐν δὲ τοῖς εἴδεσιν ἐνεργείᾳ, ὑπὸ ποίου ἐνεργείᾳ ὄντος τὸ δυνάμει: ἐν 

10 τῷ γένει ἦλϑεν (εἰς 0) ἐνεργείᾳ ἐν τῷ εἴδει; τέταρτον ἔγχλημα, ἐν ᾧ 
΄ > ~ ‘ al > ) 5 > 

φασιν ὅτι χαὶ μάταιον ὑμῶν τὸ δέος. ὦ ᾿Αριστοτελιχοί: δεδίατε γὰρ ἐνερ- 
΄ 3 ~ \ > = 2 rays its σ \ S—'C \ 5 4 

YEA ειπειν τὰς οιαφορας ἐν TOLS γένεσιν. ἵνα 27, o7vev THA EVAVTLA OUY- |\e 

es Aa en ΝΣΙ Ant Grate ὑπάρξῃ ἑαυτοῖς | ἐν τῷ αὐτῷ ὑποχειμένῳ pst τοῦ ὑὕποχε!- 88: ἢ < aA 
σὲ 

Ὁ cv 

ca 
-S —— On [ὩΣ [] 

’΄ 5 ~ 5 ~ δ᾽ 5 ~ ao 7 5 ‘ 4 

υένου ey τῷ αὐτῷ -χρόνῳ, ἀγνοοῦντες ὅτι τὰ ἐναντία περὶ τὸν αὐτὸν τόπον 
΄ σ΄ ~ pees) , ΄ . ay 

15 μάχονται, ὥς φησι [Tkwtivos, [τὰ ἐναντία περὶ tov τόπον] χαὶ υεταβάλλειν 
\ QZ ϑις c ΄ Ci es (ay \ a) ἐξ \ \ \ ‘ 5 

ϑέλουσιν εἰς ἑαυτά, ὡς τὸ Yepuov ets τὸ ψυχρὸν χαὶ τὸ λευχὸν εἰς τὸ 
΄ \ \ CR a4 tr ¢ X \ \ \ vy 

μέλαν, xat φϑαρτιχὰ δὲ ϑέλουσιν εἶναι ἑαυτῶν: τὸ δὲ λογιχὸν χαὶ ἄλογον 
v 5 2 ’, b>»! \ ΄ \ ‘ ae N , " 

οὔχ εἰσιν ἐναντία: οὐδὲ γὰρ μάχονται περὶ τὸν αὐτὸν τόπον οὐδὲ UETZ- 
cy ς ΄ wv ~ 5 

βάλλουσιν: εἰς ἑαυτά ποτε οὔτε φϑαρτιχὸν τὸ λογιχὸν τοῦ ἀλόγου" τοὐ- 

20 ναντίον γὰρ χαὶ διασωστιχὰ τὰ λογιχὰ τῶν ἀλόγων, χαὶ ἘΝΗ͂Ν τὰ 

avavata τῶν ὕϑνητῶν. 7 χαὶ ἄλλως: ὅτι οὐδὲν ἄτοπον τὰ ἐναντία ἅμα 
5 
ΘΥ 

~ ~ >) ~ Ὁ. ἊΝ ᾿ - 5) ~ ~ 

συστῆναι ἐν τῷ αὐτῷ ὑποχειμένῳ ἐν τῷ αὐτῷ μέρει τοῦ ὑποχειμένου ἐν 
~ ~ , ᾿ \ >) ΄ ΄ 5 

τῷ αὐτῷ χρόνῳ. ἐπὶ ἀσωμάτων μέντοι, οἷα τὰ γένη ust τὰ χαϑόλου, οὐ 

υὴν ἐπὶ σωμάτων: οὕτω γοῦν ἢ ὄψις ἀσώματος οὖσα μιᾷ προσβολῇ χρίνει 
> ~ 5 ~) ΄ ΄ 

25 τὸ λευχὸν τὸ ἐν τῷ χάρτῃ χαὶ τὸ μέλαν τὸ ἐν τοῖς γράμμασι, ual fF; 
σ \ ~ " : > , \ , 

Ψυχὴ ἀσώματος οὖσα ἅμα χρίνει to ἀγαϑὸν χαὶ τὸ χαχόν (ula γὰρ τῶν 
> ΄ > ee eth eae PR NEN \ > Qi ᾿ ΔΝ \ GN ἀντιχειμένων ἐπιστήμη. TOOT ἔστιν ὁ εἰδὼς τὸ ἀγαϑὸν χαὶ τὸ χαχὸν οἶδε). 

χαὶ ἢ φύσις ἀσώματος οὖσα ἅμα δημιουργεῖ τὸ λευχὸν τὸ ἐν τῷ opel Gist ; 
\ as ΄ 

οἷον τὸν ἐπιπεφυχότα, χαὶ τὸ μέλαν, οἷον τὸ χερατοειδές. χαὶ οἱ φιλόσοφοι 

80 δὲ τὴν φαντασίαν ἀσώματον χατασχευάζουσιν ex τοῦ δέχεσθαι αὐτὴν dev- 

τέρους τύπους χαὶ τρίτους χαὶ πλείονας τῶν πρώτων μὴ ἐξαφανισϑέντων, 

1 εὑρεϑήσονται V 2 ante τρίτον add. τοῦτο δεύτερον ἔγκλημα V ἔγκλημα τὸ 
λέγον om. V 3 v4 om. V (cf. v. 4) 4 γραμματιχὸν om. V 5 ὑπὸ τοῦ 

ἐνεργείᾳ om. V τοιούτου in mrg. suppl. C 6 apes om. V 6. 7 ets τὸ 

ἐνεργείᾳ om. Ο 8 ante edvod. add. εὐοδεύεται (sic) del. yap om. τ 

9 τὸ] τοῦ C 10 εἰς τὸ inserni ante ay add. zai οὕτως μὲν τὸ τρίτον V 

11 φασιν] pa C: φησιν V ἡμῶν V δέος ὦ] δεῦσαν V ΤΣ τελιχόν V 

δεδίατε] δέδεια V 14 ἀγνωοῦντες C 15 Πλωτῖνος] οἵ. Enn. I, 2,16 p. 268 

τὰ ἐναντία --- τόπον delevi 11 φϑαρτιχὰ δὲ] φϑαρτιχὸν V 18 sea ἔστι V 

19 οὔτε] an οὐδὲ ἢ 20 διασα διασωστιχὰ V 25 alt. co] to ὦ 26 οὖσα 

om. V 28 to ἐν τῷ] tH ἐν τῶ C: ἐν τὸ ἐν τῶ (Sic) V 29 ἐπιφυχότα V 

Scribas ἐπιπεφυχότα (ytt@va) τὸ χερατοειδές]) ἐς in ras. C; an τὸν xepatoctd7y ? 

30 δὲ om. V δέχεσθαι] λέγεσϑαι V 31 τρίτους] κρείττους C (ef. p. 88,16 not.) 
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~ A ‘ 

υματότητος ἴδιον. ταῦτα μὲν τὰ 

ist ἰς συμ. poy τοὺς φιλοσόφ 

μει διττόν, ἣ χατ᾽ ἐπιτ pete 

χῶλα ἔχοντος χαὶ λεγομένου δυνάμει πύχτου. 

ὡς τοῦ χαϑεύδοντος (eae, χαὶ 

τὴν 
᾽ς 
eT 

᾽ ~ \ 

ὡς τοῦ τελξίου μὲν χατὰ ραμματ 

αὐτήν, ἣ κατὰ προχείρισιν, ὡς τοῦ 
τ a ΄ ~ A ΄ 

OUV EV pelle wee ga TOU ODVAUEL 

μένῳ τοῦ ἐνερ γεία τῷ χατὰ προχείρισιν οὐὸ 

αντία ἀλλήλοις εἰσί’ πῶς γὰρ τὸ δυνάυει 
5 ΄ , υ “δ Qi ἝΝ Ν 

TAUTOY TOTES YEV7, σεται: TO OE ἄλλο 

’ 

war ἐνέργειαν ον παροῦσαν, 

i μὴ 
γωσιν ot ΠΙλατωνιχοὶ τὰς διαφορὰς ἐνεργείᾳ 

Ἁ 

προχγείρισιν αὖ UTE 

ν 

ἔστι τῷ xa ἕξιν, συντρέχει 

λέγουσιν ἀλλὰ xa - 
> 

δυνάμει Aéyo ἐν τοῖς 
\ 

αὐτὰ 
ἃς ¢ 

ς εἶναι ἘΠ ἀλλὰ χατ᾽ 

ἐνεργείᾳ 
A 

προ 

ἄλλο υ 
= 
=) 

\ 
ατελες TO > 

ἐς ΑΙ" τὸ χατὰ προχείρισιν. 

διττοῦ ὦντος τοῦ δυνάμει χαὶ διττοῦ τοῦ 
55) > ΄ " ale is 

᾿Αριστοτέλει, ahh ἀμφοτέροις τὰ αὐτὰ Goxel. 

p.11,7 Διαφορά ἐστι τὸ χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων τῷ 
Σ συ vx ~ ΄ ΄ 

25 εἴδει ἐν τῷ ποῖόν τί ἐστι χατηγορούμενον. 

"Ee me 5 a Fa mae \ \ e , , : 

τι Old τούτων τὰς συστατιχὰς διαφορὰς ὑπογράφει 6 []ορφύριος, 
IR f< xX mT: ~ - - πλὴν οὐ τὰς αὐτὰς GAN ἑτέρας" διττὸν γὰρ τὸ εἶδος τῆς διαφορᾶς, ἣ xa- 

ϑολιχώτερον τοῦ εἴδους 7 ἐξισάζον τῷ εἴδει. χαὶ ἀνωτέρω μὲν πᾶσαν 
συστατιχὴν He ὑπέγραφεν, χαὶ τὴν UCR τοῦ εἴδους xal τὴν 

80 μεριχωτέραν μὲν ἐχείνης ἐξισάζουσαν δὲ τῷ εἴδει" τὸ μὲν γὰρ λογιχὸν καϑο- 

1 ἀσωμάτητος) ἀσώματος τοῦτο V 3 ἐπιτ ΤΣ C 4. 12 παροῦσα V 
5 ὡς ἐπὶ scripsi: ὥσπερ C: καὶ ἐπὶ V zat” αὑτὴν V 7 προχείρισιν 
seripsi: προχείρησιν CV (ef. v. 9) 8 Aas ence ( 9 tH (ante κατὰ)} 
τον προχείρησιν V 10 εἰσὶν ἀλλήλοις colloc. V 11 σημενόμενον ΟἹ 
τοῦ] τὸ Υ 13 τῷ] τὸ V 15. 14 λέγουσιν C 14 ἐν om. © 
15 προχείρησιν V λέγουσιν αὐτὰς colloc. V 

17 6] τοῦτο δὲ in ras. C? 

19 yap] δὲ V ἐντελὲς V 20 

24 25 εἴδει ὁ 

ἐπιτηδιότητα Ο 
μενον V 
ἀφοτέροις © πλεόνων C 

ὅτι V διὰ] δὲ C touto V 

ἐξισαζούσης V yap om. V 

» ae Se a 
TO EVENYEL 

alan 

σημαινουένῳ 

ρ τω μὴ 

πρῶτον τὸ “ar ἐπιτηδειότατα, | 

27 τῆς om. V 

30. 87,1 χαϑολιχωτέρα διαφορὰ V 

99 “4. ΡΒ. p. 10,22. 11,7] ς. 31. 32 

ἐγχλήματα τῶν [hatwvixdy. §8v 
ἀγάγωμεν. 
5 
yd [- 

ove Oct δὲ εἰδέναι 
BY 

τί 

? 
ἢ χατ 

ὡς τοῦ βρέφους τοῦ μαχρὰ 
ἐνέργειαν μὴ παροῦσαν. 

᾿ | wa ἕξιν, 

ιχήν. μὴ ἐνεργοῦν ἐν χὰ 

‘4 

10) 
͵ 

τοῦ δυνάμει, 

€ ὃν τῷ y τεὰξ νεργείᾳ 

φηυὶ τὸ WEVOV ϊ T 

τοῦ ἐνεργεία, τοῦτ᾽ 
> , - “Ἂν ΄ 

ἐναντίον εἶναι. ὅταν οὖν λέ- 
> > \ 

εἶναι, οὐ χατὰ 

᾿᾽Αριστ 
ἐπιτηδειότητα 

Ley ae Z 
cy tO ts YEvEeoly 

ἕξιν, πάλιν οἱ τελιχοὶ 

οὐ XAT 
- a“ a7 x 

παροῦσαν, ὃ δύναται χαὶ ὃδυ- 

ἔντοι χαὶ ἄλλο λαμβανόμενον" 

- 
ὡς τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων χαὶ 89: 

ἐνεργείᾳ οὐ διαφωνεῖ [᾿λάτων 

16 λέγουσιν τὰς διαφ. εἶναι V 

18 λαμβανόμενον] παραβαλλό- 
πρὸς inserui 22 ἀριστοτέλης Οἵ 
m. V ὁποῖον V 26 ἔτι! 

30 ἐχείνου Ὁ 
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~ ΄, 5 ῪΝ ~ "» VN Vv ΄ 6. , 

λιχώτερον τοῦ ἀνθρώπου. εἰόους ὄντος, ὡς ὑπάρχον οὐχ αὐτῷ υὖνον ἀλλὰ 
‘ 

~ +. " \ ε ΄ 5 ec 

yor ϑεῷ χαὶ ἀγγέλῳ, ἀλλὰ καὶ τὸ ϑνητὸν ὁμοίως χαϑολικώτερον ὡς χαὶ 

ἄλλοις ὑπάρχον, τὸ δὲ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν ἐξισάζουσα διαφορὰ τῷ 

ἀνθρώπῳ: οὐδὲ γὰρ ὑπάρχει ἑτέρῳ. 4 οὖν πρώτη ὑπογραφὴ τὰς δύο 

περιέλαβε (περιττεύει γὰρ ὃ ἄνθρωπος εἶδος ὧν τοῦ ζῴου τοῦ οἰχείου γέ- 

νους χαὶ τῷ λογικῷ χαὶ τῷ vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχῷ), ἐν ὃ 
; 

or 

τῇ παρ- (η΄ 

ή te 4 yy χαϑολι; 4 ᾿ SmOVOTIDE wy δία yy §9Vv 
οὔσῃ ὕεωρια THY XAVOALKWTENGY | WOVOY ὑπογράφει συστατιχὴν οιἰαφηρᾶν. ὁ: 

il ͵ ‘ | ‘ | 

> 

lA a , ΄Ν ΄ 5" \ , \ in 

ἔστι δὲ οὕτως: διαφορᾶ ἔστι TO χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων 
~ ~s 

det ἐν τῷ ποῖόν ΐ ἐστι χατηγορούμενον. χαὶ ὥσπερ τριῶν 

10 οὐσῶν ἀποδύόσεων τοῦ εἴδους αἱ μὲν δύο παντὶ εἴδει ὑπῆρχον, ἢ δὲ μία 

τῷ εἰδιχωτάτῳ μόνῳ, οὕτω χανταῦϑα δύο οὐσῶν ὑπογραφῶν τῶν συστατι- 

χῶν διαφορῶν ἢ μία ἢ πρώτη πάσῃ συστατιχῇ διαφορᾷ ἁρμόζει, ἢ δὲ 

δευτέρα μόνῃ τῇ χαϑολιχωτέραᾳ τοῦ εἴδους. 

Ἐφ᾽ οἷς σαφηνίσωμεν Exdotyy λέξιν τῆς ὑπογραφῆς. διαφορά ἐστι 

ιἢ τὸ χατὰ πλειόνων. εὐθέως τοῦτο ἀπορεῖται" εἰ γὰρ ἢ διαφορά, φασί, 

χατὰ πλειόνων, χοινωνία ἐστὶ καὶ οὐχέτι διαφορά, ὥσπερ τὸ ζῷον πολλοῖς 

ὑπάρχον κοινωνίαν αὐτῶν ποιεῖ, zal οὐ διαφοράν. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι ὡς 

χαϑόλου φωνὴ χατὰ πλειόνων φέρεται, ἐπεὶ ὡς διαφορὰ οὐ χατὰ πλειόνων, 

ἀλλ᾽ ἑνὶ πράγματι ὑπάρχει. καὶ διαφερόντων τῷ εἴδει" τοῦτο ἤδη 

20 ἐσαφηνίσϑη, ὅτε τῶν τριῶν ἀποδόσεων τοῦ εἴδους ἐμνημονεύσαμεν. ἐν τῷ 

ποῖόν τί ἐστι κατηγορούμενον" Gut ἢ διαφορὰ ἐν τῷ ποῖόν τί ἐστι χαὶ 

οὐχ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορεῖται, δείχνυσι τοῦτο χαὶ ἐχ τῆς λεχτιχῆς συνη- 

ϑείας οὕτως: ἃ ἐρωτώμενοι τίνα ἐστὶν ἀποχρινόμεϑα, ἐν τῷ τί ἐστι χατηγο- 
4 ἣν ἘΠ πύον ΡΥ ~s 2 2 ) τή ἜΣ YQr 

povy TAL, | α O€ ξΞρῳ TH ULEVOL TOW ἐστιν ἀποχρινόμεϑα. ξν τῷ ποῖον τι ἐστι ¢ 

, 

5 -Ὡ ον Ὁ - > . 2 ~ " 

ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορεῖται. εἰ δὲ ἐρωτηϑῶμεν ποῖόν τι ἄνϑρωπος, λογι- 

oS, 
» 
a aA - 

95 χατηχοροῦνται" τί γάρ ἐστιν ἄνϑρωπος Ὁ ΤᾺ ζῷόν φαμεν, ὃ γένος ὃν 

| χός φαμεν, τοῦτο δέ ἐστι διαφορά. ἧ διαφορὰ ἄρα ἐν τῷ ποῖόν 

χατηγορεῖται. οὕτως μὲν ἐχ τῆς λεχτικῆς συνηϑείας. ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτῶν 

τῶν πραγμάτων: τὰ γὰρ πράγματα 7 χαϑόύόλου ἣ μεριχά᾽ τὰ μὲν οὖν 

80 μερικὰ ἐξ ὕλης καὶ εἴδους συνέστηκεν, ὡς ὁ ἀνδριὰς ἐξ ὅλης μὲν τοῦ 

᾿ χαλχοῦ εἴδους δὲ τοῦ σχήματος καὶ ὃ ἄνϑρωπος ἐξ ὕλης μὲν τοῦ σπ τέρμα- 
» aX ~ 3 ΄ ~ ‘ ar Ω 7) ΄ > ͵ 

τὸς εἴδους d& τῆς ἀνθρωπείας μορφῆς. τὰ δὲ χαϑόλου ὡς ἀσώματα οὐχ 
- Ψ' > ) ~ ΄ of, ‘ 5 > ~ \ 

ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους, GAN 2x τῶν ἀναλογούντων ὕλῃ χαὶ εἴδει" ἀναλογεῖ δὲ 
X 

τῇ υὲν ὕλῃ τὸ Ἰένος (Excitepov γὰρ τὸ εἶναι δίδωσι μόνον τῷ πραγματι) Ἢ we ἢ Oe ΙΝ ξχατξερη jae τὸ Et © UO Ot | + uf it tt). 

1 μόνω V 2 χαὶ ἀγγέλῳ eicias ἀλλὰ om. V ὃ ἄλλοις] ἄλλα ὁ 

5 τοῦ (ante οἰχείου) om. V 9 xat om. C 10 ante οὐσῶν additum ὄντων del. V 

ἀποδώσεων V 11 μόνον V 11. 12 τῶν οὐ συστατιχῶν V 12 ἡ (post 

pia) om. C δὲ om. C 15 ef in ras. C? ἡ om. V 16 οὐχέτι] 

οὐχ ἔστι V 17 αὐτῶν scripsi: αὐτοῦ C: αὐτὸ V 20 ἐσαφηνίσϑη] ἐσαφινήσϑη 

Ο: ἐσαφήνισα V ἀποδώσεων V ἐμνημ.] p. 61,22 20. 21 ἐν τῷ ποῖον τί] τὸ 

ποῖον C 21 χατηγορούμενον --- ποῖόν τί ἐστι om. V 22 dtavuce C χαὶ om. V 

23 τίνα --- ἐρωτώμενοι (24) om. V 25 φαμεν] ἀποχρινόμεϑα V ὃν om. V 

26. 27 λογιχός φαμεν] Aoyxov μὲν V 27 τί om. ὁ 28 adtod V 

30 συνέστιχεν ΟἹ 32 οὐκ superser. C 
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τῷ δὲ εἴδει ἢ διαφόρα (ἑκάτερον γὰρ τοιόνδε τι ποιεῖ): ὥσπερ γὰρ ἢ ὕλη 

ἀσχημάτιστος οὖσα χαὶ ἄμορφος ἘβοΡΈρχοίιε ἔγου αὐτῇ τοῦ εἴδους μορφοῦται 

χαὶ τοιόνδε τι σχῆμα γίνεται, οὕτως χαὶ τὸ γένος τὸ ἀναλογοῦν τῇ ὕλῃ τῆς 

διαφ φορᾶς αὐτῷ προσελϑού σης τῆς ἀναλογούσης τῷ εἴδει τοιόνδε τι γίνεται. ς 

5 εἰ οὖν τοιόνδε τι ποιεῖ ἢ διαφορά, ἢ διαφορὰ ἄρα ἐν τῷ ποῖόν τί ἐστι 
‘ 

χατηγορεῖται. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν συστατιχῶν. 
| ΟΝ 5 ] ΄ > bi \ 

Ἔφ᾽ οἷς ἔλϑωμεν ἐπὶ τὰς διαιρετιχάς. | ὑπογράφει 6 χαὶ αὐτὰς 90¥ 
c Ν Ἁ X = Ν 4 

- TO τὸ αῦτο YEVOS, 
ae late 9 Tg > ~ ont) 

a διαφορᾶ ἐσ a a o- ~ -- [-- oO uN [0] ἐν < τὶ 1) Θ Cc x ° IY a Ὡ Cc 

5 > 1. oN aa \ v Ne airs te a ~ 91 

οἴὴν τὸ io} τυχὸν OLA ἡρ Gv χώρι-ει τὸν ἄνϑρωπον απὸ TOV ἵἱπποὺῦ. οξει OF 

“6 10 προσϑεῖναι τὸ χατ᾽ οὐσίαν. ἐπειδὴ χαὶ τὸ γελαστιχὸν χωρίζον avdpwroyv 
> \ 4 Vv 5. Ὁ > \ ig ~ \ ΄ > 

ἀπὸ ἵππου διαφορὰ οὐχ ἔστιν, ἀλλ ἴδιον. xat ἡμεῖς μὲν τούτῳ ἐχρης 
σάμεϑα παραδείγματι, αὐτὸς δὲ ὁ [Πορφύριος τῷ πεφυχέναι πλεῖν. διὸ χαὶ 

> ~ ~ ‘ > \ 

ἀποροῦσιν ὅτι “πῶς τὸ πεφυχέναι πλεῖν ἴδιον ἀνθρώπου; τί γὰρ χαὶ ση- 
’ A ~ 5 Ἁ X ἣν 4 Fe! ΜΝ > ΄ \ 

υαίνει TO πλεῖν ; εἰ ὰ ἐπὶ πλοίου φέρεσϑαι, τοῦτο χαὶ ἀλόγοις χαὶ 

15 ἀψύχοις ὑπάρχει. εἰ δὲ τὸ νήχεσϑαι, “al αὐτὸ ἀλόγοις ὑπάρχει᾽. ἀλλ᾽ 
- ν ΄ , , ~ \ 5 ͵ ~ 

εστι. φησι, χαι TOLTOY τ EVOV τοὺ TEOUXEVAL πλεῖν, τὸ εἰδέναι πλεῖν 
‘ 

χαὶ ναυτίλλεσϑαι. GAR εἰ χαὶ τρίτον σημαινόμενον τοῦ πλεῖν ἐπινοηϑῇ, 
ὶ 

οὐδὲν ἥττον ἄπ τς ὃ λόγος: εἰ γὰρ τὸ πάσης τινοσοῦν τέχνης χαὶ ἐπι- 

στήμης δεχτιχὸν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου, χαὶ τὸ τινὸς τέχνης χαὶ ἐπιστήμης 

20 δεχτιχὸν οὐσία τοῦ ανϑρώπου, οὐχοῦν χαὶ 
- 

πεφυχέναι πλεῖν οὐσία τοῦ 
> a σ x ΄ ΄ 

ἀνθρώπου. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι τὸ πάσης ἐπιστήμης δεχτιχὸν χαὶ τινὸς 

ἐπιστήυης zat οὐσίαν ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ, τὸ δὲ προσφυῶς ἔχειν 
πρὸς τόδε 7, τόδε μᾶλλον οὐχ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου ἀλλ ἴδιον: χράσει γάρ 
τιν! ἕπεται ἣ τοιαύτη ἐπι es ἥτις χρᾶσις συμ ΠΕ ΠΗ ΝΕ. χατὰ τούτου 

25 οὖν τοῦ σημαινομένου ἔλαβε τὸ πεφυχέναι | πλεῖν ὃ lop poeeie αὕτη 90. 
wey πρώτη ΠΠΟΊΒΑΟΝ ἊΣ ὃὲ a τογραφὴ 7 λέγουσα ὅτι διαφορᾶ 

στιν ὅτῳ διαφέρει ἔχαστα: δεῖ δὲ - προσϑεῖναι χἀνταῦϑα τὸ χατ᾽ οὐ- 
σίαν, ἐπειδὴ χαὶ τῷ λευχῷ χαὶ τῷ μέλανι διαφέρομεν, ἅπερ οὐ διαφοραὶ 

oO XY Ἂν ἢ ἊΝ ἀλλὰ συ τῷ ηχότα. αὕτη μὲν οὖν ἣ το χαϑολιχωτέρα τῆς πρὸ BF 
‘ 

30 αὐτῆς" ἐχείνη yap τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος πέφυχε χωρίζειν, αὕτη δὲ xad- 
Siete , ) > 

ολιχῶς πάντα τὰ χατ᾽ οὐσίαν διαφέροντα. 

3 tt] τὸ Υ τῷ ἀναλογοῦντι C 7 αὐτὰς zat colloc. V 8 χωρίζειν) — 

χωρὶς V 9 ὄν7ή ὃ V 10 προσϑῆναι C 11 τοῦ ἵππου V ἡμεῖς] 

ἬΝ 12 τῷ C?: τὸ ΟἿΥ 13 zat om. V 16 an gaat? 16. 18 τρίτον]. 

κρεῖττον C (cf. p. 85,31) 16 τοῦ περυχίνω ah iam (17) iter: VW 

17 ναυτίλεσϑαι CV ἐπ ai C? 19 καὶ τὸ τινὸς -- ἀνθρώπου (20) iter. V 

τὸ om. C alt. xat] ἣ 21 τὸ om. C 25 τοῦ om. V πλεῖν) 
πλὴν V 27 προσϑεῖναι ee 201: προσϑῆναι CV (ef. v. 10) 28 διαφορὰ Vo 
29 οὖν om. C 29. 30 πρὸ αὐτῆς] πρώτης Mare. 201 (sed ef. p. 90,11) 
31 τὰ (post πάντα) C?: om. C!V 
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Περὶ ἰδίου. 

Ὑ 

p. 12,19 Τὸ δὲ ἴδιον διαιροῦσι τετραχῶς. 

Dim al ὮΝ ¢ > , X DX ΄ > ‘ 5" ΄ \ 

Exedy αἱ ἀϑρόαι μεταβολαὶ det σφαλεραί εἰσι χαὶ οὐ usvey ἐπὶ σω- 
΄ > > Ne ΄ - > , . 

5 μάτων ἀλλὰ χαὶ ἐν λόγοις χαὶ ἐν πράγμασι, διὰ τοῦτο οὐχ ἀϑρόον ἀπ 

τῶν πάντῃ οὐσιωδῶν, γένους φηνὶ χαὶ εἴδους χαὶ διαφορᾶς, ἦλϑεν ἐπὶ is 

πάντῃ ἐπεισοδιώδη, φημὶ τὰ συμβεβηχότα, ἀλλὰ yeodpy τινὶ χαὶ χλίμαχ' 
il is ‘ ‘ ‘ Ι ! A 

, , ~ ’ὕ -- ΄ 5 ΄ 

μέσῳ χέχρηται τῷ ἰδίῳ τοῦτο γὰρ ὡς ἐν ἐπεισοδιώδεσιν οὐσιῶδες ὑπ- 

ἄρχει" Optouov γὰρ μιμεῖται χαὶ ὑπογραφὴν τῷ ἀντιστρέφειν, ual ἐπειδὴ 

10 ὁρισμὸν μιμεῖται. οὐσιῶδες, ἐπειδὴ δὲ ὑπογραφήν. ἐπεισοδιῶδες- ἣ γὰρ 
ῃ ‘ ‘ i Tl | 

> ΄ ‘ 5 , » > \ \ »Ὰ - , b] 4 

ὑπογραφὴ ἐκ συμβεβηχότων. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χαὶ τὸ ἴδιον ὁμώνυμον (ἐν γὰρ 
΄ ΄, φέρε διαστελλώμεϑα τὴν ὁμωνυμίαν χαὶ 

‘ 
ταῖς δέχα χατηγορίαις ϑεωρεῖται). 

εἴπωμεν | περὶ ποίου ὃ σχοπὸς τοῖς φιλοσόφοις, χαὶ τρίτον ὑπογραφέσϑω 99» 

τὸ σημαινόμενον ἐχεῖνο. ἔστι τοίνυν πρῶτον σημαινόμενον τοῦ ἰδίου τὸ 

15 pov μὲν ὑπάρχον οὐ παντὶ δέ, ὡς ἀνθρώπῳ τὸ ἰατρεύειν χαὶ τὸ γεω- 

ustpety’ τοῦτο γὰρ μόνῳ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει χαὶ οὐ παντὶ ἀνθρώπῳ οὐδὲ 
γὰρ πᾶς ἀνϑῦρωπος 7 ἰατρὸς ἣ γεωμέτρης. peu) σημαινόμενον TOD 

δίου ἀντίστροφον TH πρώτῳ τὸ παντὶ μὲν ὑπάρχον οὐ μόνῳ dé, ὡς ἀν- 

ἔχει ἄνϑρωπος, πλὴν οὐ 
᾿ 

ϑρώπῳ τὸ εἶναι δίποδι. τὸ γὰρ δίπουν πᾶς 

20 wovos ὑπάρχει γὰρ χαὶ πτηνοῖς. xdv συμβῇ δὲ τὸν ἕνα πόδα ἀφαιρεϑγ- 
ΝΣ > 9. N \ 

vat, αλλ οὖν δίπους λέγεται διὰ τὸ πεφυχέναι. τρίτον σηυαινόμενον τοῦ 
/ X , \ 

ἰδίου τὸ μόνῳ χαὶ παντὶ χαὶ ποτέ, ὡς μόνῳ xal παντὶ ἀνθρώπῳ τὸ ἐν 

γήρᾳ πολιοῦσϑαι: χαὶ γὰρ εἰ χαὶ τὰ ἄλλα ζῷα πολιοῦνται, GAN οὐ διὰ 
τὴν ἡλιχίαν ὡς ἄνϑρωπος GAN ex χατασχευῆς, ὡς τὸ εἰρημένον τῷ ποιητῇ 

25 χαὶ χύνας ἀργούς. 

τέταρτον σημαινόμενον τοῦ ἰδίου, ἐφ᾽ οὗ πάντα συντρέχει, τὸ μόνῳ καὶ 

παντὶ χαὶ ἀεί, ὡς τὸ γελαστιχόν᾽ τοῦτο γὰρ χαὶ μόνῳ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει χαὶ 

παντὶ χαὶ ἀεί: χἀν te γὰρ μὴ γελᾷ χἄν te udaty, γελαστιχὸς λέγεται οὐ 

τῇ ἤδη γελᾶν, ἀλλὰ τῷ πεφυχέναι᾽ ὥσπερ γὰρ χαὶ τὸ ϑνητὸν τὸ πεφυχὸς 

1 πρᾶξις λγ΄ V: om. C 4 ἐστι V μόνων V ὃ διὰ τοῦτο] διατί V 

7 ἐπεισοδιώδη] ποθ ποῦ C!: ἐπεισωδιώδη C*: ἐπουσιώδη V ὃ ὡς om. V 

ἐπισωδιώδεσιν Cl: ἐπεισωδιώδεσι (2: ἐπουσιώδεσιν V Ὁ. zat ὑπογραφὴν --- μιμεῖται (10) 

iter. V 10 ἐπισωδιῶδες Ὁ]: ἐπεισωδιῶδες ΟΞ: ἐπουσιῶδες V 12 ϑεωρεῖται] 

διαιρεῖται V διαστειλόμεϑα V 13 ὑπογραφέσϑαι V 15 μόνον V 

ὑπάργει V τὸ (post zat) om. V 16 τὰ μόνῳ colloc. V ὑπάρχει 

-- ἀν)ϑρώπῳ om. © 17 ἢ (prius) om C 8 τὸ] τῷ V ὡς om. V 

20 μόνοι. V συμβαίη V 20. 21 Se C 22 pr. τὸ] tH Ὁ 

post παντὶ (prius) add. ἀνθρώπω C ὡς μόνῳ καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ om. Ὁ 

20 πολιοῦται (alt. 1.) V 25 zat κύνας ἀργούς] Hom. A 50 27 alt. xat om. V 

28. 29 οὐ τῶ om. V (οὕτω in mrg. suppl.) 29. 90,1 ἤδη] εἴδει V 29 post 

πεφυχέναι add. λέγεται C zat om. V TO πεφϑχὸς} an τῷ πεφυχέναι ἢ 
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. 7 > ~ νῷ ἣν “ \ δ ἘΞ Ξ-- x 
AEVYETAL, οὐ τῷ θη ὕνησχειν, OUTWS XAL χελαστιχὸς τ πεῳούῦχεναι λέγεται. 

οὐ τῷ ἤδη γελᾶν: καὶ ἢ ὕλη γὰρ χαίτοι ἀεὶ εἰδοπεποιημένη οὖσα ὅμως ἀν- 

ξίδεος λέγεται ὡς πεφυχυῖα ἀποβαλεῖν | τόδε τὸ εἶδος χαὶ δέχεσθαι. ἀλλ᾽ 94: 
‘ ΄ ΄ Ἢ 

οὖν τοῦτο χυρίως ἴδιον χαὶ περὶ τούτου οἱ φιλύσοφοι διαλέγονται" τὰ γὰρ : 
vy 4 > ΄ Vo Sh Ve WA | ΄ \ 4 ΄ Χ ‘ ἊΝ \ 

ὃ ἄλλα οὐ χυρίως ἴδια, ἀλλὰ πρός τι χαὶ ποτέ" πρός τι μὲν τὰ δύο τὰ 

πρῶτα, τὸ γεωμετρεῖν πρὸς τοὺς μὴ γεωμετροῦντας ual τὸ δίπουν πρὸς 

τὰ τετράποδα, τὸ 6 τρίτον ποτὲ ἴδιον, τὸ δὲ τέτο ee χυρίως ἴδιον. δια- 
‘ ΄ ἊΝ \ , ~ > »“» 

Qepst OF τὸ πρῶ WT0YV OF LALVOWEVOY TOU GEUTSNOD, ὅτι τούτου wahhoy LOLOV 
~ , 

τὸ πρῶτον, ἐπειδὴ τὰ tora eee ϑέλοντα τῷ μόνῳ χαραχτηρί- 
i 

10 ζονται χαὶ οὐ τῷ παντί. τὸ ὃξ τρίτον ἔτι μᾶλλον ἴδιον χαὶ χρεῖττον τῶν 

δύο τῶν πρὸ αὐτοῦ, ὅτι τὸ μὲν πρῶτον σημαινόμενον μόνῳ ὑπάρχοι οὐ 

παντὶ δέ, τὸ δεύτερον παντὶ μὲν οὐ μόνῳ δέ, τοῦτο GF χαὶ μόνῳ χαὶ 

παντί. τὸ δὲ τέταρτον τῶν τριῶν χρεῖττον ὡς χυρίως ἴδιον, ὃ χαὶ ὑπο- 

{paper λέγων οὕτως: ἴδιόν ἐστι τὸ το τητος οὐχ ἀρχεῖ δὲ τοῦτο 
Pe \ > > ἘΝ γὰρ χαὶ ὃ ὁρισμὸς χαὶ τὸ vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχκόν), ἀλλ 

ἴδιόν ἐστι συμβεβηκὸς ἀντιστρέφον, ὡς δοχεῖ χαὶ ᾿Δριστοτέλει ἐν τοῖς 
Τοπιχοῖς, ἀφ᾽ ὧν ἢ παροῦσα πραγματεία ome i ἐπ 
>> Y> > ~ 7 \ YW > δ ἐδείχϑη τὸ ἴδιον, ἀποροῦσί τινες ὅτι οὐ μόνον ἀντιστρέφει τὸ ἴδιον ἀλλὰ 

χαὶ ὃ ὁρισμός, | ὡς εἴρηται, χαὶ ἢ ὑπο eg χαὶ τὸ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης 94") 
A \ \ σ 

50 δεχτιχὸν χαὶ τὰ πρός τι. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι. ὁ ὁρισμὸς οὐσιώδης ἐστὶ χαὶ 

ἀντιστρέ ἔέφει, τὸ δὲ ἴδιον ἐπεισοδιῶδες, χαὶ ἢ ὑπογραφὴ ex πολλῶν συμβεβη- 
χότων, τοῦτο GE ἕν συυβεβηχός, χαὶ τὸ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν οὐσι- 

\ 

ὥδες, τὰ δὲ πρός τι οὐδὲ ETTORE ἀλλὰ πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγον- 

ται τὰ γὰρ ἀντιστρέφοντα λέγοντα! ὅπερ τὸ ἕτερον, οἷον τὸ γελαστιχὸν 

25 ἀνϑρωπος χαὶ ὃ ἄνθρωπος γελαστιχύν, χαὶ τὸ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν 
ἀνϑρωπος χαὶ 6 ἄνθρωπος νοῦ χαὶ Sora a: δεχτιχόν" δι τὰ δὲ Re τι οὐ 
λέγονται ὅπερ τὸ ἕτερον" 6 γὰρ πατὴρ οὐ λέγεται υἱὸς οὐδὲ 6 υἱὸς πατήρ. 

ταῦτα ἔχει ὁ πρᾶξις. 

1 οὐ τῷ] οὕτω V? οὕτως --- γελᾶν (2) om. C τὸ πεφυχέναι V 

2 οὐ τῷ] οὕτω V ἤδη) εἴδει V ἡ om. C ἀεὶ om. V -  et6o- 

πεποιημέναι V ὅμως om. V 2. ὃ ἀνείδεως C ὃ πεφυχοία C 3 

ἀποβάλλειν V 3. 4 ἀλλ᾽ οὖν seripsi: ἀλλ᾽ od C: ἄλλο V 4 διαλέγονται) 

λέγονται V Ὁ πρός τι χαὶ ποτέ] χαὶ πρός τι V 6 μὴ om. C 1 τὰ 

om. V 8 τὸ (ante zp.) om. V τούτου Scripsi: τοῦτο CV 9 τὸ ἴδιον G | 

ϑέλοντος C 10 ἔτι om. V 11 τῶ μόνω C 13 τριῶν] τρίτων V ᾿ 

13. 14 ὑπογράφη C 14 δὲ om. V 16 ἐστι superser. C? ἐν τοῖς 
Τοπικοῖς) A 5 p. 102418 sq. 19 ἡ om. V 20 égott in ras. C?: ef V 

21 ἐπουσιῶδες - 23 οὐδὲ scripsi: οὔτε CV 24 τὰ yap — λέγονται om. V 

25 ἀνϑρωπος zat ὁ ἄνϑρ. γελαστιχὸν om. V 26 ἀνϑρωπος χαὶ --- δεχτικὸν om. V 

27 ὃ υἱὸς Mare.: 201: υἱὸς CV 
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͵ 

Πρᾶξις λδ΄. 

Περὶ συμβεβηκότος. 

a , \ > 

p. 12,24 Συμβεβηχός ἐστιν ὃ γίνεται xal ἀπογίνεται χωρὶς «τὸ 

τοῦ ὑποχειμένου φϑορᾶς. 

\ ~ ΄ \ ΄“ b) ~ \ \ \ vy 5 

ὑπογραφαὶ τοῦ συμβεβηχότος τὴν τάξιν αὐτοῦ τὴν πρὸς τὰς ἄλλας 
cr 

Sie 

oy, 

~ \ 5 ΄, , 

φωνὰς ἡμῖν ἀποχηρύττουσιν " εἰ yap συμβεβηχος ἐστιν ὃ γίνεται χαὶ ἀπο- 

ίνεται χωρὶς τῆς τοῦ ἈΠ ΤΥ φϑορᾶς, ἀβλ eo χαὶ ἀμενηνὸν χαὶ οὐδενό- 

σωρον ποιητιχῶς εἰπεῖν ἐστι τὸ συμβε βηχὸς ὡς write | παρὸν σῶζον μήτε 91: 

ἀπὸν φϑεῖρον καὶ διὰ τοῦτο χαὶ εἰς παρουσίαν περιττὸν χαὶ εἰς ἀπουσίαν 

10 ἀδιάφϑορον. ἀντιπέπονθε 6 τοῦ συμβεβηχότος ἣ διδασχαλία τῇ τῶν 
>) vrs ~ > 4 \ ‘ > , > sx \ ΄ ΄, 

ἄλλων φωνῶν διδασχαλία" ἐπὶ γὰρ ἐχείνων διεστέλλετο τὴν ὁμωνυμίαν 

χαὶ ἐφυλοχρίνει τὸ τοῦτον περὶ οὗ διαλέγονται οἱ φιλόσοφοι, χαὶ 
ἊΝ 5 c \ 

τρίτον ὑπο αὐτό, ἐνταῦϑα ὃὲ εὐθὺς ὑπογράφει τὸ συμβεβηχός. χαὶ 

λέγομεν ὅτι εὐλόγως τοῦτο ἐποίει, ἐπειδὴ πολλῶν ὄντων τῶν σημαινομέ- 

la νων ἐν ταῖς ἄλλαις φωναῖς οὐ περὶ πάντων διαλέγονται of φιλόσοφοι, 

χρεία οὖν ἣν ἐχεῖ διαστολῆς, ἐνταῦϑα ὃὲ διττοῦ ὄντος τοῦ σημαινομένου 

(ἢ yap χωριστόν ἐστι τὸ συμβεβηχὸς ἣ ἀχώριστον), περὶ pees 08 

διαλέγονται ot bea ae εὐλόγως οὐ διαστέλλεται τὴν dGumvoutay ἐνταῦϑα. 

ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐχ τῶν ὑπογραφῶν τ: ται. λέγει δὲ τρεῖς eee τοῦ 

20 συμβεβηχότος. ae υὲν τὴν ἤδη etpmpevay, δευτέραν δὲ τοιαύτην, ὅτι 

ὴ συμβεβηχός ἐστιν ὃ δύναται ὑπάρχειν χαὶ μ 

τῷ, καὶ τρίτην ὃ οὐδὲ γένος ἐστὶν οὐδὲ διαφορὰ o 

ἴδιον. διαφέρουσι δὲ αἱ πρῶται δύο τῆς τρίτης, ὅτι at μὲν τί 
\ / A SY , = ὃ og = ΄ ΛΝ = 07) = >. 4 a 

jouer τὸ συμβεβηχός, ἢ SE τρίτη τί οὐχ ἔστιν. 7 ὃξ HELE] τ δευτέρας 
> , o ΄ x fea ZN mieten > Be Ν 9 

OLADEPEL, OTL τ μεν TOWTY ty (Eveoty αὐτοῦ χαὶ φῦορ av λέγε 3 ἢ OF οεὺυ- τῷ or 

τέρα τὴν ὕπαρξιν xal ἀνυπαρξίαν: πρότερον yap γίνεταί τι τι Ἐπ: ὑπ- 

Ὡς ρχει. ἔστι ὃὲ ἀπορῆσαι πρὸς τὰς ὑπογραφάς. χαὶ πρὸς μὲν τὰς πρώ- 
> a 

ας δύο ὑπογραφὰς χοινὴν ἀπορίαν: εἰ γὰρ ΠΣ: ἐστιν ὃ γίνεται aA 

χαὶ ἀπογίνεται χωρὶς φϑορᾶς τοῦ ὑποχειμένου χαὶ ὃ δύναται ὑπάρχειν χαὶ 

1 πρᾶξις λδ΄ om. C 2 tit. om. C : δέ ἐστιν Porph. 4. 7 χωρὶς φϑορᾶς τοῦ 

ὑποχειμένου C 7 ἀμενὸν V 7. 8 οὐδενόσωρον scripsi (cf. Hom. Θ 178): οὐδενὸς 

0 
ὅρου C: οὐδενὸς ὥρων V 10 ἀδιάφϑορον Ca: ἀδιάφορον Cb: διάφϑορον V 11 ὁμο- 

νυμίαν Cab (utrobique corr. m.*) 12 ἐφιλοχρίνει V σημαῖνον Ca 13. ὑπέ- 

γραψεν (pr. 1.) V ὑπογράφει eX ὑπογράφη corr. m? Cb 14 τῶν Mare. 201: om. 

CebV 14. 15 σημαινομαίνων Ca 17 pr. ἡ in ras. m.? Ca 18 ante εὐλόγως 
Superser. zai Ca τὴν Ως ὁμωνυμία V 21 ἐνδέχεται τῷ αὐτῷ ὑπ. Porph. 

22 τρίτον Cab ὃ] ὅτι οὐδὲ] οὔτε (ubique) Porph. οὐδὲ (ante ἴδιον) CaV: 
οὔτε (superser. m.%) Cb Me τί οὐχ ἔστιν] οὐκέτι V 25 τὴν φϑορὰν Cb 20 πρό- 

τερον] πρῶτον V τι Cb Marc. 201: eras. Ca: om. V 27. 28 τὰς μὲν δύο 

ὑπογρ. πρώτας colloc. V 
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5) ~ Sie De, ~ o eve 
ur ὑπάρχειν τῷ αὐτῷ, οὐχέτι πᾶν συμβεβηκὸς αὕτη ἢ ὑπογραφὴ περι- 

SL Veo Ven | ΄ Ἀ , εἶ “ Ω͂ ao x 5 \ ~ 

έλ αβεν. αλλα \LOVOY το χώριστον. προς 0 OOUSY OTL σὴν εν ett τ 

ἐνεργείᾳ πᾶν συμβεβηχὸς ἣ ἀχώριστόν ἐστιν ἣ χωριστόν, ὅσον δὲ ἐπὶ τῇ Ξυξρίξεια πὰ ps j4Os Ἢ (χ plot ξοῖ Ί Χ f - Ξ τ ῃ 

σ "» ΄ ~ \ ΄ ae, \ 3 {is c ΄ 

ἐπινοίᾳ πᾶν συμβεβηχὸς χωριστόν. διό φησι χαὶ αὐτὸς ὁ [Πορφύριος ὅτ 

ὃ δύναται ἐπινοηϑῆναι χαὶ κόραξ λευχὸς xat Αἰϑίοψ ἀποβάλλων 
- τὴν χροιὰν χωρὶς yee τοῦ ὑποχειμένου. ἀλλὰ χαὶ πρὸς THY 

Δ πρώτην ὑπογραφὴν υόνην ἔστιν ἀπορῆσαι, ὅτι εἰ συυβεβηχός ἐστιν ὃ γίνε- 
τ Ἰ Baan A el Re St re Roe ae πῶς 6 Senne eee ται ual ἀπογίνεται γωρὶς φϑορᾶς tod ὑποχειμένου, πῶς ὁ ἐχτιχὸς TUpE- 

/ , 3 τὸς συμβεβηχὸς ὧν (ϑερμασία γάρ ἐστι παρὰ φύσιν), οὐχ ἀτο χωρὶς 
- id 2 ΄ 

τοῦ ὑποχειυένου" εἰ wy γὰρ φϑείρει τὸν ἄνϑρωπον. οὐχ ἀπογίνε- 
" 

{ 

10 φϑορα 

λύ o- vy [Ὡ] cv G 
7 σ c c \ C ΄ x id / 5 

σις TOUTOD, OTL G EXTLXNS TUPET te pet τὸ UTOXELWEVOV" OD- 
\ ‘ ‘ ΄ Cc [4 >] ‘ Oe : c pao { ~ ΄ ss 

δὲν γὰρ τὸ ὑποχείμενον φϑείρει, ἐπεὶ λήσε! χαὶ ἑαυτὸ φϑεῖρον, πάντα OF 
~ > 5 c \ c χὰ A > 5 δ΄. 3 wv Χ 4 

τοῦ εἶναι ἐφίεται" ὃ γὰρ Extixos πυρετὸς ἐν ἄλλῳ μέν ἐστιν, ἄλλο Oe 
΄ Vv \ \ Pe: rw 2 , ς ΄ a\ ~ nt \ 

odstost ἔστι μὲν γὰρ ἁπλῶς ἐν σώματι, φϑείρει δὲ οὐ τὸ σῶμα (τὸ 120 νυ 

15 σῶμα ἔμεινε χαὶ μετὰ ϑαάνατον σῶμα). ἀλλὰ φϑείρει τὴν ὑγρότητα τὴν 
" ~ a Vv ~ 

ἐν τῷ σώματι: χαϑόλου yap ἔστιν εἰπεῖν: ποιότης ποιότητι μάχεται, 
΄ ΄ ε ι ΄ ~ Sp ΄ ε ΄ 

οὐ ποιότης ὑποχειμένῳ  ἥ γὰρ ϑερμότης τῇ ψύξει μάχεται χαὶ ἢ ξηρότης 

τῇ ὑγρότητι. ὧν φοϑειρουένων φϑείρεται χαὶ τὸ ζῷον. χαὶ ἣ ἐυφανὴς γὰρ πῇ DY POTHT. ον v1 StOOWs wy Y ΞΙρ Ὥξτοαι “AL TO - . χαὶ Ἢ ξιςφ i ἢ [ 

- ~ aA n ΄ ~ \ 

χαῦσις τῆς ϑρυαλλίδος οὐ τὸ ὑποχείμενον ἔφϑειρε (τοῦτο γὰρ μένει χαὶ 
\ Ἁ > 4 > ~ 5 Ν \ c γ΄ ‘x Ν id 

usta τὴν ἀπόσβεσιν αὐτῆς), ἀλλὰ τὴν ὑγρότητα τῆς ϑρυαλλίδος, χαὶ ἢ Ga- 
αὐ ἐν, Η = ε ΄ 5 \ 
λάχρωσις οὐ τὴν χεφαλὴν φϑείρει τὸ ὑποχείμενον ἀλλὰ τὴν τρίχωσιν, χαὶ 
ε ε Ὁ ΄ ε ΄ 5 ΄ 

ἢ ἁρμονία οὐ τὰς χορδὰς φϑείρει τὸ ὑποχείμενον ἀλλὰ τὸ ἀντιχείμενον, 

gnu τὴν ἀναρμοστίαν. ταῦτα χαὶ πρὸς τὴν ἀπορίαν τῆς πρώτης OTO- 
ἡραφῆς λεχτέον. ἔστι δὲ ual πρὸς τὴν τρίτην ὑπογραφὴν ἀπορῆσαι | τρεῖς θῶν. 

= , v 

25 ἀπορίας" ulay usy ὅτι ἢ τρίτη ὑπογραφὴ τί οὐχ ἔστι μόνον λέγει TO σὺμ- 
fie = a at, 2 ἊΣ Senet SON ΄ Lise ΓΘ ne ΄ ΄ A 

βεβηχός, οὐ μὴν τί ἐστι, δευτέραν GF ὅτι ἁρυόζει ἢ τοιαύτη ὑπογραφὴ 
ὲ 

χαὶ τῷ αηδαυνῇ μηδαμῶς ὄντι (οὐδὲν γάρ ἐστι τοῦτο τῶν πέντε ΟΣ 
ῃ Yet | Rou 1 ‘ 

‘A >] 

χαὶ τρίτην ὅτι διὰ τί ἐπ ἘΞ Ds TOD Guha tea. aT τοφάσχει αόνον qj ὑπο- 

γραφή. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων φωνῶν οὐχ οὕτως, ἀλλὰ χαταφατιχῶς προγλῦε 
‘ 

30 πᾶσα ὑπογραφὴ αὐτῶν. αὗται μὲν at ἀπορίαι. πρὸς THY πρώτην οὖν 

φαμεν ὅτι οὐ μόνον τί οὐχ ἔστι λέγει ἢ ὑπογραφή, ἀλλὰ χαὶ τί ἐστι" 
id > ἑαυτὸν γὰρ ἐπελύσατο ἝΝ ἀεὶ δέ ἐστιν ἐν ὑποχειμένῳ. ὁ & 

~ \ = Ba ae =e c a aa od > ZAG ae TS a, ΔΙ ane τὸ συμβεβηχός. οὐχ ἁρμόζει τοῦτο τῷ μηδαμῇ μηδαμῶς ὄντι" ἐχεῖνο γὰρ 
i 

1 οὐκέτι] οὐχ ἔστι V 2 ὅσον] ὅσω V 3 ἢ ἀχώριστον --- συμβεβηχὸς (4) om. V © 

ὅσον --- χωριστόν (4) in mrg. suppl. m.' Cb ὃ ἀποβάλων V: ἀποβαλὼν Porph. i 
6 χροὰν V 9 yap om. V παρὰ] περὶ V οὐχ] χαὶ V 11 τούτου 

om. Cab 11. 12 οὐδὲν --- φϑείρει om. V 12 ἐπεὶ --- φϑεῖρον om. Ca Ἵ 
λήσει] λήψει V φϑείρει (alt. 1.) V 12 πάντα --- δὲ φϑείρει (14) om. V 4 

13 tod scripsi: to Cab 14 ἐν σώματι ἁπλῶς colloc. V δὲ om. V 16 ἔστιν. 

om. V ποιότητος (alt. |.) V 17 ϑεμότης Cb 18 φϑειρομένων] wy add. m.? Cab =| 
19 ϑρυαλλίδος --- ὡσαύτως" τὸ (p. 99,35) om. V 22. 23 an ἡ dvappootia... thy ἁρμονίαν 

23 πρώτης om. Cb 27 οὐδὲν) corrigas οὐδὲ πέντε] corrigas τεσσάρων ¢| 

32 ἑαυτὸν Cb: ἑαυτὴν Ca (sed ἣν τι.) τῷ. Dox. Ca Jacunam signavi, conicias 

πρὸς δὲ τὴν δεύτεραν ὅτι, ἐπεὶ ἀεί ἐστιν ἐν ὑποχειμένῳ 33 τῷ Cb: to Ca ὦ 
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ELIAE IN PORPHYRII ISAGOGEN ([Porph. p. 12,24. 13,6] ¢. 34. 

ὅλως μὴ Ov οὐδὲ ἐν ὑποχειμένῳ ἐστίν. χαὶ τὴν τρίτην ἀπορίαν λύσεις 

οὕτω λέγων: ἐπὶ τῶν ἄλλων φωνῶν οὐχ ἠδύνατο ἀποφατιχῶς προαγαγεῖν 

τὰς ὑπογραφὰς χαὶ εἰπεῖν “γένος ἐστὶν ὃ μήτε διαφορὰ μήτε εἶδος ute 

ἴδιον μήτε συμβεβηχός᾽ ἡ ̓ εἴὸός ἐστιν ὃ ἦτε γένος μήτε διαφορά᾽ χαὶ τὰ 
~ A \ 5 > ~ 

Bove μήπω γινωσχομένων αὐτῶν τί εἰσι, διὰ τὸ uy εὐθὺς ἀπορεῖν τινα 

33 

> ) > 1 ow, 5 3 

“τί γάρ ἐστι γένος χαὶ τί εἴδος :᾿. ἐχείνων GE προ εγνωσμένων χαὶ ἄλλης λοι- 90» 
> 5 - , \ 5 - ~} ¢ 

TOV μὴ οὔσης φωνῆς εἰ wy ταύτης, εἰχύτως χαὶ ἀποφατιχῶς TpOTAVEY ἢ 

ὑπογραφή. 

- - 5 / 

{(Πρᾶξις Ae). 

p- 13,6 ᾿Αφορισϑέντων δὲ πάντων τῶν προτεϑέντων. 

E > ΄ ~ ΄ ~ \ ~ ΄ 

Exedy ἔγνωμεν τὴν οὐσίαν τῶν πέντε φωνῶν διὰ τοῦ πρώτου τμή- 

ων uatas ἐχ τῶν ὑπογραφῶν, ἐν τῷ δευτέρῳ τμήμνατι τῷδε τὰς χοινωνίας χαὶ 

τς αὐτῶν λέγει χαὶ ἐν τῷ τρίτῳ, GAN ἐν μὲν τῷ δευτέρῳ πασῶν 

ὑφὲν τὰς χοινωνίας χαὶ διαφορὰς λέγει ἐν GF τῷ τρίτῳ πασῶν δύο φωνῶν 

χοινωνίας λέγει χαὶ ae χαὶ ἔδει μὲν αὐτὸν ἐνταῦϑα γινόμενον πέρας 
ἐπιϑεῖναι τῇ. πραγματεία" πέσ ἃ γὰρ ὑπ 

ἑχάστην φωνήν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πρὸς Ἐπ σου, αὐτῷ 6 λύγος, ἄνδρα τὰ πρῶτα 

φέροντα τῆς ἐν Ρώμῃ γερουσίας χαὶ διὰ τοῦτο περὶ τὰ πολιτικὰ πράγματα 

ἐπτοημένον, ὡς δεῖσθαι διὰ τοῦτο χαὶ τῆς τῶν πάνυ σαφῶν διδασχαλίας, 
οὐχ ὥχνησεν ἀδολεσχῆσαι ἐν χαιρῷ χαὶ γράφειν αὐτῷ χοινωνίας χαὶ ὃδια- 

φορὰς προδήλους οὔσας ἐχ τῶν εἰρημένων χαὶ ἔξω τοῦ σχοποῦ" ὁ γὰρ εἰ- 

δὼς τί ἐστι γένος χαὶ διχφορὰ χαὶ ἴδιον χαὶ τὰ λοιπά, πρόδηλον ὡς χαὶ 

τὰς χοινωνίας αὐτῶν γινώσχει χαὶ τὰς διαφοράς: τὰ γὰρ πράγματα οὔτε 

πάντῃ ὅμοια ἐστιν ἑαυτοῖς (ἐπεὶ περίεργον ἔσται τὸ ἕτερον, οὐδὲν ὃς μάτην 

ποιεῖ οὔτε ὃ ϑεὸς οὔτε ἢ φύσις), οὔτε πάντῃ διαφέρουσιν ἀλλήλων, ἐπεὶ 
διοίσουσι χαὶ τῷ ex μιᾶς εἶναι ἀρχῆς χαὶ οὐχέτι μία τῶν ὅλων ἀρχή. 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μία τῶν πάντων ἀρχὴ χαὶ τυ τς “ONO μὲν ula τῶν 

πάντων ἀρχή. χοινωνοῦσι πάντα, χαϑὸ δὲ ἀπειροδύναμος, διαφέρουσι. χαὶ 

ταῦτα μὲν περὶ τούτου. 

Ἐφ᾽ οἷς εἴπωμεν τὰς χοινωνίας. χαὶ αὐτὸς μὲν μίαν λέγει αὐτῶν 
χοινωνίαν, ὅτι πᾶσα: αἱ φωναὶ χοινωνοῦσιν ἀλλήλαις. ὅτι χαϑόλου εἰσίν. 

ἡμεῖς προσϑῶμεν χαὶ ἄλλας δύω χοινωνίας αὐτῶν, ὅτι πᾶσαι | φιλόσοφοί 9 

εἰσι χαὶ ὅτι “μιᾶς ὁποιασοῦν ἐπ το τος χαὶ at λοιπαὶ NONE γένους 

γὰρ ἀναιρεϑέντος εἴδος οὐχ ἔστιν οὐδὲ δι tarpon (συνεχχείπουσι 1p τῷ μὲν 
΄ > i ~ Ἂς γένει at διαιρετιχαὶ διαφοραί, τῷ ὃὲ εἴδει al συστατιχαί), χαὶ εἴδους μὴ ὅν- 

2 προαγαγεῖν scripsi: προαγάγαι (sed at m.*) Cab 3 6 scripsi: τὸ Cab 

6 yap eras. Cb δὲ Cb: om Ca ἄλλης scripsi: ἄλλων Ὁ 9. πρᾶ 
he’ 

20 

addidi 10 πάντων Porpb.: πασῶν. C 17 ἑχάστην seripsi: τοιαύτην C 

σχξετο ποιήσειν, πεποίηχεν ὑπογράψας 91: 

ἦν 

Eye 
sts 

γράφην ΟἹ 24 ἔσται] at corr. ΟΣ 26 τῷ scripsi: τὸ C 30 εἴπο- 
μεν C1 
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΄ 

fov (68) μὴ ὄντος ἄτομον δ 
Vv ἊΝ ΄ \ δ.» ~ ἊΨ = 8 VY> 

OVTOS OUGS ὁ YAPAATYO AVTOV EOTAL, TO LOLOV, 

v 3>\ 4 3 is > DA | x 

οὐχ ἔστιν οὐδὲ συμβεβηχός. χαὶ ἀντιστρόφως ἐὰν εἴπῃς, τὸ αὐτὸ εὑρήσεις. 

αὗται υὲν αὐτῶν at χοινωνίαι. ἔλθωμεν δὲ χαὶ 
. ~ . Ἃ \ Ἁ id mal 

διχῶς δὲ λαμβάνονται αὐτῶν at διαφοραί. ἣ γὰρ χατὰ τὸ ὑποχείμενον ἢ 
σ 4 

5 χατὰ τὸ χατηγορούμενον. χατὰ μὲν τὸ τὸ ὑποχξίμενον, ὅτι ἐπὶ πλέον ἐστὶ 

τὸ γένος τῆς διαφορᾶς χαὶ ἢ διαφορὰ τοῦ ἰδίου χαὶ τὸ ἴδιον τοῦ εἴδους" 

τὸ γὰρ ἴδιον χαὶ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ χαϑόλου χατηγορεῖται χαὶ τῶν χατὰ 
μέρος ἀνθρώπων, 6 δὲ χαϑόλου ἄνθρωπος μόνον τοῦ χατὰ μέρος ἀνϑρώ- 

πων χατηγορεῖται. οὐ Get δὲ διὰ τοῦτο παραιτεῖσϑαι τὸ λέγειν ἀντιστρέ- 
ς . 2S - ὙΝ VN ΩΝ ~ A > > Ὡς ΄ 5 \ 

10 φξιν TO LoLOy τῷ ELOSL OLA TO OGNXELY TO LOLOV ETL πλέον εἶναι" St γὰρ χαι 
? » , \ ὟΝ ~ PN ‘ - We 4 τος. ~ aN, 

ἀντιστρέφει τὸ ἴδιον τῷ εἴδει χαὶ πὶ νομίζεται ἐξισάζειν αὐτῷ, ἀλλ 

ἐπὶ πλειόνων vee ὁ ἴδιον, ὡς εἴρηται, ἥπερ τὸ εἶδος, εἴ γε τὸ μὲν 98 

yehastizdy χαὶ ἀνϑρώπου χαὶ τῶν χατὰ μέρος ἀνθρώπων χατηγορεῖται, τὸ 
- ἘΞ ~ ᾿ ΄ > > 

G3 εἴδος οἷον ἄνϑρωπος χατὰ μόνων τῶν χατὰ μέρος avian ἀντι- 

15 στρέφει GE τὸ ἴδιον ὡς μόνῳ τῷ εἴδει ὑπάρχον χαὶ παντὶ χαὶ ἀεί, χαὶ μὴ 

ἐχ συμβεβηχότος αὐτῷ. τὸ δὲ συμβεβηχὸς οἷον τὸ λευχὸν χαὶ τοῦ εἴδους 
ἐπὶ en οἷον τοῦ ἀνθρώπου xat τοῦ ἰδίου οἷον τοῦ γελαστιχοῦ, τοῦ μὲν 

εἴδους, ὅτι πολλοῖς εἴδεσιν ὑπάρχει, τοῦ δὲ ἰδίου, ὅτι τὸ ἴδιον ἑνὶ μόνῳ 
εἴδει ὑπάρχει. χαὶ οὕτως μὲν ἐχ τοῦ ὑποχειμένου: ἀλλὰ χαὶ ἐχ τοῦ 

20 τ οὐ τῆς χατηγορίας" τὰ γὰρ οὐσιώδη, γένος χαὶ διαφορά, ὡς χαϑολιχώτερα 
ΝΣ ΄“ ~ ete A \ 

οὐσιώδη oes τοῖς εἴδεσιν ὑπάρχουσι χαὶ οὕτως τοῖς ἀτόμοις (τὸ γὰρ 
ζῷον γένος ὃν πρῶτον ὑπάρχει τῷ τ ov peti χαὶ οὕτως τοῖς χα- 

(“ τὰ μέρος, οἷον Σωχράτει χαὶ ITA eae ὺ ὃς συμβεβηχὸς πρῶτον τοῖς 
ἀτόμοις eae χαὶ οὕτως τοῖς ΕΝ "ὃ γὰρ χαϑόλου χύχνος λευχὸς λέ- 

αἴ 

25 Ἴεται, χαίτοι ἀσώματος ὧν χαὶ ἄδεχτος θάνε τς διὰ τὸ υμηδένα τῶν χατὰ 
ἀέρος χύχνων ἐχπεφευγέναι τὴν λευχότητα. πρόσϑες δὲ σὺ χαὶ ἄλλα ἴδια 

ASSL CD AEE δας aha ENTE SATO ES PIMP ad! ae ὅτι τῶν πέντε φωνῶν at Saas διάφοροι, (ὧν δὲ αἱ ἀν το 
> | > \ 

διάφοροι), χαὶ αὐτὰ διάφορα, χαὶ ὅτι τὸ μὲν γένος χαὶ τὸ εἶδος ἐν τῷ τί are 

ed = a aad a3 Py ps »Ὰ = \ Pep) » x ἐν ae 98 , 

ἐστι χατηγορεῖται, ἢ GE διαφορὰ | χαὶ τὸ ἴδιον χαὶ τὸ συμβεβηχὸς ἐν τῷ 
> -Ό-᾿ , ~ » c φ ‘4 

ὁ0 ποιὸν τι εστι. THALUTA Cyst 7 θεωρία. 

{Πρᾶξις de’). 

- διμ A c ~ ΄ ΄ >] ~ ᾿ς 

[Παραδοὺς ἡμῖν ὃ [Πορφύριος ἐν τῷ δευτέρῳ τμήματι ὑφ᾽ ἕν τῶν πέντε 

φωνῶν τὰ χοινὰ χαὶ a τα, ἐν τῷ τρίτῳ τμήματι παραδίδωσιν ἡμῖν 

35 πασῶν τῶν δύο φωνῶν τὰ χοινὰ χαὶ ἴδια. ἀλλ᾽ 

1 δὲ inserui 2 εὑρήσης ΟἹ 5 πλέον Mare. 201: πλεῖον. C (ef. v. 10. 17) 

11 ἀντιστρέφει Mare. 201: ἀντιστρέφειν C 12 ἤπερ Mare. 201: εἴπερ C 14 μόνῳ 

Mare. 201: μόνον C 16 αὐτῷ seripsi: αὐτὸ C 19 εἴδει in mrg. suppl. © 
27 ὧν- διάφοροι inserui (cf. Porph. p. 20,23 28 τὸ (post ὅτ Mare. 20 
superser. ΟΣ 31 πρᾶξις Ac’ addidi 
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πρότεραι χαὶ at συζυγίαι, πρότερα δὲ φύσει γένος χαὶ διαφορά, τούτων 

πρότερον λέγει τὰ χοινὰ χαὶ ἴδια. χαὶ εὐλόγως ἐν μὲν τῇ διδασχαλία προ- 

ἔταξε τὸ εἶδος τῆς διαφορᾶς ὡς συνεισφερόμενον τῷ γένει, πρὸ δὲ τῆς Gt- 

δασχαλίας αὐτῶν ἤγουν ὑπογραφῆς χαὶ ἐνταῦϑα πάλιν προτάττει τὴν ὃια- 

5 φορὰν τοῦ εἴδους ὡς χαϑολιχωτέραν. ἐπειδὴ ὃὲ σχεδὸν ἐν πάσαις ταῖ 

χοινωνίαις χαὶ διαφοραῖς μέωυνηται τοῦ φύσει προτέρου, εἴπωμεν τί χαρα- 

χτηρίζει τὸ φύσει πρότερον. Get Ge εἰδέναι ὅτι ee αὐτὸ τὸ συν- 

αναιρεῖν χαὶ υὴ BLE στ}: χαὶ συνεισφέρεσϑαι | χαὶ μὴ συνεισφέρειν" 39: 

ἰδοὺ γὰρ τὸ ζῷον τι πρότερον τοῦ ἀνθρώπου ὡς συναναιροῦν χαὶ μὴ 

10 συναναιρούμενον: ζῴου γὰρ μὴ ὄντος οὐδὲ ἀνϑρωπος ἔστιν, ἀνθρώπου δὲ 
ἊΝ > 5 \ 

μὴ ὄντος οὐδὲν ἥττον τὸ ζῷον ἔστιν. ἀλλὰ χαὶ συνεισφέρεται χαὶ οὐ συν- 
\ 4 ς-ὉὋὉ y ἢ 5 

εισφέρει" ὃ γὰρ ἀνϑρωπος εἰσφέρει τὸ ζῷον (et τι γὰρ ἄνϑρωπος. ζῷον), 

τὸ ὃὲ ζῷον οὐ συνεισφέρει τὸν ἄνϑρωπον: δύναται γὰρ εἶναι ζῷον χωρὶς 
ἀνθρώπου. . χαὶ ἐπὶ τῆς διαφορᾶς ὡσαύτως" λογιχοῦ ἀναιρεϑέντος συναν- 

~ » 5 4 “ἢ x 

15 αἱρεῖται χαὶ ἄνϑρωπος ual πᾶν λογιχόν, ἀνθρώπου ὃὲ μὴ ὄντος ἔστι λογι- 
\ v > wv \ WG \ 4 \ , Vv 

χὸν ἄλλο, οἷον ἄγγελος. χαὶ ἀνϑρωπος μὲν συνεισφέρει τὸ λογιχόν (εἴ τι 
\ v. , \ \ ἊΝ 2 ΄ \ ν ( > γὰρ avdownos, λογικόν), τὸ λογιχὸν ὃς οὐ συνεισφέρει τὸν ἀνϑρωπον᾽ οὐχ 
Vv wv 

εἴ τι γὰρ λογικόν, ἄνϑρωπος. 
, vy ~ ᾿Ν ΄ 

Τούτων οὕτως ἐχόντων, εἴπωμεν τὰς χοινωνίας αὐτῶν χαὶ διαφοράς- 

20 τρία τοίνυν λέγει χοινὰ χαὶ S€ ἴδια. πρῶτον μὲν χοινὸν γένους χαὶ δια- 
\ φορᾶς τὸ ἀμφότερα χατὰ πλειόνων ual διαφερόντων τῷ εἴδει κατηγορεῖσθαι, 

δεύτερον χοινὸν αὐτῶν τὸ μὴ μόνον αὐτὰ χατηγορεῖσϑαι τῶν εἰδῶν, ἀλλὰ 

χαὶ τὰ οἰχεῖα χατηγορούμενα διαβιβάζειν εἰς τὰ εἴδη: ἰδοὺ γὰρ τὸ ζῷον 

γένος ὃν χατηγορεῖται τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ χαὶ τὸ ἔμψυχον χαὶ αἰσθητικὸν 

25 χατηγορούμενα τοῦ ζῴου | χαὶ τοῦ ἀνθρώπου χατηγορεῖται. χαὶ ἐπὶ τῆς 99» 
διαφορᾶς ὡσαύτως: τὸ λογιχὸν γὰρ τοῦ ἀνϑρώπου χατηγορεῖται, ἀλλὰ χαὶ 

τὸ λόγῳ χεχρῆσϑαι χατηγορούμενον τοῦ λογικοῦ χαὶ τοῦ ἀνθρώπου χατη- 

τορεῖται: ὃ γὰρ ἄνθρωπος καὶ λόγῳ χέχρηται xual λογιχός ἐστιν ὡς ἔχων 

χαὶ ἐνδιάϑετον λόγον χαὶ προφοριχόν. ὃ μέντοι ἄγγελος λό 1 οὐ χρῆται 

80 ὡς ἐνδιάϑετον μόνον ἔχων λόγον, οὐ μὴν καὶ προφοριχόν. ὅταν ὃὲ λέγω- 

μὲν τὰ τοῦ γένους χαὶ τῆς ὙΠῸ χατηγχορούμενα. χαὶ τοῦ εἴδους χατη- 
γορεῖσϑαι, μὴ ὡς φωνὴν λάβῃς τὸ xaty ὑπο ἀλλ ὡς sta ἰδοὺ 
γὰρ τὸ δισύλλαβον χατηγορεῖται τοῦ ζῴου, τοῦ δὲ ἀνθρώπου οὐ χατηγορεῖ- 

ται (οὐδεὶς γὰρ λέγει τὸν ἀἄνϑρωπον δισύλλαβον). seis ὡς φωνῇς τοῦ 

35 ζῴου τὸ δισύλλαβον χατηγορεῖται. nat ἐπὶ τῆς διαφορᾶς ὡσαύτως" τὸ 

τετρασύλλαβον χατηγορεῖται τῆς διαφορᾶς, τοῦ δὲ ἀνϑρώπου οὐ χατηγορεῖ- 

2 πρώτερον © 2.3 προέταξα C 3. 4 δασκαλίας C 6 εἵπομεν (Οἱ 

7 πρότερον C?: πρῶτον C! 11 οὐδὲν] οὐδὲ ΟἹ οὐ supra ser. © 12 scribas 

συνεισφέρει 14 τῆς διαφορᾶς Mare. 201: τὰς διαφορὰς © (cf v. 25. 36) 10 ἄγγελος] 

Seribas ϑεός (cf. p. 63,28. 66,2) 17 λογικόν (prius) in mrg. suppl. C* 18 an od 

yap εἴ tw? 27 τὸ scripsi: τῶ ὁ κατηγορούμενον scripsi: κατηγορούμενα C 

29 6 μέντοι --- προφοριχόν (30) eicias 30. 31 λέγομεν ΟἹ 31. ta τοῦ γένους 

%. τ, ὃ. χατηγορούμενα καὶ Marc. 201: to γένος καὶ τὴν διαφορὰν C 36 τετρασύλλα- 

ov] hine denuo exstat V 
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5 ΄ ~ ~ 4 » 

ται, ἐπειδὴ ὡς φωνῇς τῆς διαφορᾶς χατ ΠΡΟ ἢ τὸ τετρασύλλαβον. ἐν οἷς 
, 

χαὶ τὸ δεύτερον. τρίτον xowov τὸ φύσει πρότερα εἶναι τὸ γένος χαὶ τὴν 
᾽ > Vy © etre. 

διαφορὰν ὡς συναναιροῦντα χαὶ μὴ συναναιρούμενα. ἔφ οἷς eAdwusy χαὶ ἐπὶ 
σ 5 , 

τὰ ἴδια αὐτῶν. πρῶτον οὖν διάφορον γένους χαὶ ιαφορᾶς, οτι διαφέρει 

> ‘ ΄ ~ > ~ ΄ . ~ > X \ , 

ὃ τὸ γένος τῆς διαφορᾶς ὡς χαϑολιχώτερον αὐτῆς: Beit δὲ διαφορὰς λαυβά- 
‘ 

νειν | τὰς διαιρετικάς, οὐ τὰς συστατιχὰς TOD γένους" αὗται γὰρ χαϑολιχώ- 100ν 
΄ >: , 

τεραί εἰσιν ἐχείνων, ὧν εἰσι συστατικαί. δεύτερον ὅτι τὸ γένος ἐνεργείᾳ, 

αἱ δὲ διαφοραὶ δυνάμει ἐν τοῖς γένεσι. τρίτον ὅτι τὰ γένη τῶν διαφορῶν 

φύσει πρότερα. διὸ χαὶ ἀποροῦσιν ὅτι ταὐτὸν τῷ πρώτῳ τὸ τρίτον ἐστίν " 
κι ΝΣ \ wp > 

10 εἰ γὰρ χαϑολικώτερον, χαὶ φύσει πρότερον. GAA ἵνα μὴ δόξωμεν ἀδολε- 

σχεῖν, τὸ τρίτον πρῶτον ποιήσωμεν χαὶ προτάξωμεν τὸ φύσει πρῶτον τοῦ 
χαϑολιχωτέρου, ὡς ἄλλο χαὶ ἄλλο: δύναται γὰρ εἶνα! τῇ φύσει πρῶτον 

᾿ x Qs Coe ne: SS Pr oe MS = 54 ey WN δῶν ἐγ πὶ χαϑολ 

χαὶ μὴ xadohov, ὡς ἢ μονὰς φύσει μὲν προτέρα τῆς δυάδος, χαϑολιχω- 

τέρα ὃὲ οὐχ ἔστι, χαὶ ἢ οὐσία τῶν ἄλλων χατηγοριῶν φύσει προτέρα, 
ra /, ΝᾺ >) ~ 5 Μ 5 ΞΡ >) ΡΩΝ ΟΡ, a > ~ vd 

15 χαϑολιχωτέρα 68 αὐτῶν οὐχ ἔστιν. ἐπειδὴ οὐδὲ χατηγορεῖται αὐτῶν. τέ- 
ταρτον ὅτι τὸ μὲν γένος ἐν τῷ τί ἐστιν, ἢ δὲ διαφορὰ ἐν τῷ ποῖόν τί 

ἐστι χατηγορεῖται. πέμπτον διάφορον γένους χαὶ διὰφ ον. ὅτι ἐν τοῖς 
5 ΄ ΄ ~ a \ \ σ Vv \ 

δρισμοῖς ἕν μὲν τὸ γένος. ae δὲ πλείους. ἔἕχτον ὅτι ἄλλῳ ἔοιχε τὸ 
16 ~évoc (ὕλῃ γάρ), χαὶ ἄλλῳ ἔοιχεν ἢ διαφορά: εἴδει γάρ. χαὶ ταῦτα ὃ [lop- 

20 φύριος. ἡμεῖς ὃὲ προσεϑήχαμεν τρία χοινὰ χαὶ τρία διάφορα: χαὶ πρῶτον 
usy χοινὸν αὐτῶν τὸ χαὶ τὸ γένος χαὶ τὴν Sramopay ἀυφότερα ἁπλᾶ εἶναι, 

δεύτερον ὅτι ἀμφότερα μέρη γίνεται τοῦ εἴδους, τρίτον ὅτι πέντε οὐσῶν 00» 
τῶν φωνῶν ἐχ τούτων μόνων τῶν δύο οἱ δρισμοὶ λαμβάνονται. χαὶ τὸ 

ἄμφω ouotws μετέχεσϑαι ὑπὸ τῶν εἰδῶν, χαὶ τὸ ἄυσφω συνωνύμως χατη- 
- 

25 γορεῖσϑαι τῶν εἰδῶν, χαὶ τὸ ἄμφω συστατιχὰ εἶναι τῶν εἰδῶν. ταῦτα μὲν 

Sf at - τὰ χοινά. τὰ δὲ ἴδια τρία" τπῶτον υὲν οὐδέποτε τὸ γένος τῷ οἰχείῳ εἴ 

dst ἀντιστρέφει, ἢ δὲ διαφορὰ ana ὡς TO νοῦ χαὶ ἐπιστήμης eect 

χόν: ἀντιστρέφει γὰρ πρὸς τὸν ἄνϑρωπον. δεύτερον ὅτι ἔστι τι γένος μὴ 

δυνάμενον γενέσϑαι εἶδος, πᾶσα δὲ διαφορὰ χαὶ συστατιχὴ χαὶ διαιρετιχή ο 
» 3 ~ νι / \ > 5» , o 

30 ἔστιν, οὐ TAY GE γένος AXAL EtO0S ἔξεστι. TPLTOV OTL 

e > 

\ X , A \ τὸ μὲν γένος χαὶ τὸ 

δέποτε δύναται γενέ- 

σϑαι: ἀεὶ γὰρ μέση ἐστὶ γένους χαὶ etd χαὶ ὅτι διαφορὰ υὲν δια- et γὰρ μέση ἐστὶ γένους χαὶ εἴδους. καὶ ὅτι διαφορὰ μὲν δια 
εἶδος ἄχρα γενέσϑαι δύνανται, ἢ δὲ διαφορὰ ἄχρον οὐ 

1 φωνῆς] φωνὴ V τῆς διαφορᾶς om. C 2 πρότερον V ὃ post — 

Higa addas τῶν ὑπ᾽ αὐτὰ συνανεροῦντα et συνανερούμενα V alt. χαὶ om. Vo 

alt. εἰσι] ot superser. m.? C τὸ superscr. C 12 χαϑολιχοτέρου C 13 χαϑόλου] ᾿ 

ane χαϑολιχώτερον 15 οὐδὲ om. V 18 pr. τὸ om. C ἄλλῳ] 
ἄλλο V 19 χαὶ ἄλλῳ ἔοιχεν i 6., εἴδει γάρ om. V 20 προσεϑήχαμεν seripsi: 

προεϑήχαμεν CV alt. τρία CV: πέντε Mare. 201; quod recipias, nisi malis infra y. 32 

καὶ ὅτι -- p. 97,4 οὐκ ἔστι eicere 21 alt. τὸ om. ( 21. 22 ἁπλᾶ --- ἀμφότερα om. V 
23 pr. τῶν om. C μόνον V zat τὸ ἄμφω — εἶναι τῶν εἰδῶν (25) eicias 

24 ὁμοίως -- ἄμφω om. V συνονύμως ΟἹ 25 cuotatixa εἶναι] συστατιχὸν V 

26 tola. πρῶτον μὲν om. C (ef. v. 20) 21 ἡ δὲ si panes: om. V 

28 ὅτι om. V τι om. C 30 οὐ πᾶν -- ἐστι eicias 32 χαὶ ὅτι διαφορὰ — δε ; 
ἔστι (p. 97,4) eicias (cf. v. 20) 
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> > ΄ . ΕΝ ~ , 

ἐπιμίγνυται. ἵνα ποιήσῃ εἶδος (ws τὸ λογιχὸν τῷ ϑνητῷ μιγνύμενον 
Ἔν \ ~ a. , > tL τὰν, , > , \ , 

ποιεῖ τὸ τοῦ ἀνθρώπου εἶδος), γένος GE γένει οὐ συνέρχεται πρὸς γένεσιν 
Vv te, , ~ 

εἰόους. χαὶ ὅτι διαφοραί note χατὰ συμβεβηχὸς ὑπάρχουσιν, ὡς αἱ χοινῶς 
ν᾿. 7 Ε , , 5 v ~ y ε 

χαὶ ἰδίως λεγόμεναι, γένος ὃὲ χατὰ ΠΣ οὐχ ἔστι. ταῦτα ἔχει ἢ 

5 ϑεωρία. 

Πρᾶξις λζ΄. 

> » p. 15,10 Γένος δὲ χαὶ εἶδος χοινὸν μὲν ἔχουσι τὸ χατὰ πλειόνων, 
ε v4 ~ 
ὡς εἴρηται, | xatyyopstodat. 

ἍΝ Παραβαλὼν 6 []ορφύριος τὸ (pas τῇ διαφορᾷ χαὶ εἰπὼν τὰ χοινὰ 10]: 
΄ 

10 αὐτῶν χαὶ διάφορα, παραβάλλει αὐτὸ χαὶ πρὸς τὰς λοιπὰς φωνάς, χαὶ 

eee πρὸς τὸ εἶδος. ἀλλὰ πρῶτον παρεγγυᾷ λέγων μὴ δεῖν παραβάλλειν 

τὸ γένος πρὸς Eidos, ἔστ᾽ ἂν τὸ αὐτὸ χαὶ γένος ἡ χαὶ εἶδος, ὡς τὰ Or- 
ἄλληλα, ἐπεὶ εὑρίσχεται αὐτὸ πρὸς ἕαυτό τις παραβάλλων: αὐτοῦ ὃὲ πρὸς 

ἑαυτὸ διαφορὰ οὐχ ἔστιν: οὐ δεῖ γὰρ παραβάλλειν τὸ cous ae τὸ σῶυα 

ce (ΟΕ ov ἴω wy Mv G 
» | sy 

15 αὐτὸ πρὸς: ἑαυτό, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἔμψυχον σῶμα, 6 ἐστιν αὐτοῖ ἷ 
, Va ) ‘ ~ A 

οἷς λέγει τρία χοινὰ γένους χαὶ εἴδους χαὶ πέντε ἴδια. χαὶ πρῶτον udy 
\ \ χοινὸν τὸ ἀμφότερα χατὰ πλειόνων ET (ETE δεύτερον ὅτι τὸς. πρό- π 

τερα τῶν ἀτόμων, τρίτον τὸ 
ld 

ε ( ὁλότητας αὐτὰ εἶναι τῶν ἀτόμων, ἀλλὰ τὸ μὲν 
εἶδος προσεχὴς ὁλότης τῶν ἀτόμων, τὸ δὲ γένος πόρρω δλότης. ἔτι χοι- 

90 νὸν ἔχουσι τὸ ἄμφω ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖσϑαι χαὶ τὸ ἐπίσης Pete ye 

σϑαι ὑπὸ τῶν wsteyovtwY αὐτῶν χαὶ TO ἄμφω συνωνύμως τῶν ὕπ᾽ αὐτὰ 

χατηγορεῖσθαι: συνωνύμως δὲ χατηγορεῖται τὸ μεταδιδὸν τῷ ὑποχειμένῳ 
~ , ~ ~ > ~ 

χαὶ τοῦ οἰχείου ὀνόματος χαὶ TOD ὁρισμοῦ. διαφέρουσι OF TevtTay@s, xat 
= Bey Ea τὸ τῷ ἢ shane |e ina coin cre mask πρῶτον WEY OTL ETL TASOY TO YEvOS TOV ELGOUS | tO ξν γὰρ ξνος TEpt- 

= a = \ Y> \ DBE Y>_ a Rime \ 9 4 \ “4 Nee 

95 ἔχει ta oe τὰ O& ELOY, Renivens χαὶ OD TEPleyel τὰ γένη. δεύτερον 
YW> f ¥v 

Se a - a oA 

στον 

( « ° vy a [9] ce @ = ως Φ Cc ΤΑῚ 
5) 

, = TO Y> \ v \ 

ὕσει πρότερον, ὅϑεν εἴδους μὲν ὄντος ἔστι χαὶ 
Ἵένος, γένους δὲ ὄντος οὐ πάντως ἔστιν εἶδος. τρίτον ὅτι τὸ μὲν γένος 
an W> 7 Ἂν 27> \ fe rt) SSG 7, 

τοῦ εἴδους τατος ens (μεταδίδωσι γὰρ (τὸ ζῷον) τῷ ἀνθρώπῳ, 
- ν - c » A 

τοῦτ᾽ ἔστι τῷ εἴδει, τοῦ ἰδίου ὀνόματος χαὶ δρισμοῦ " χαὶ γὰρ ὃ ἄνϑρωπος χαὶ 
~ ͵ 5 

80 ζῷον λέγεται χαὶ οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή), τὸ δὲ εἶδος τοῦ γένους οὐχέτι. 

ὃ ὡς αἱ] ὅσαι C 4 συμβεβηχότος V ἔστιν τι (τι Superscr.) V 6 πρᾶξις 

AE scripsi: πρᾶξις Ae’ V: om. C 9 παραβαλὼν] παραλαβὼν V τὰ super- 

ser. C?: om. V 11. 14 παραβάλλειν] παραλαβεῖν ΟἹ 12 τὸ γένος πρὸς] γένος 

zat V ἔστ᾽ dv—eldos om. V ἢ Mare. 201: om. ὦ 19. t¢ 

παραβάλλων --- ἑαυτό om. V τις Scripsi: τὸ C παραβάλλων C1: παραβάλλον C? 

14 οὐ δεῖ] οὐδὲ V 18 εἶναι om. V 19 προσεχὲς V 20 alt. τὸ om. V 
22 μεταδιδοῦ V 23 πενταχῶς] τετραχῶς V 24 πλεῖον V τοῦ om. V 

25 περιέχεται zal οὐ om. V 26 πρότερον φύσει colloc. V 27 γένους δὲ μὴ 

ὄντος Ο 28 μεταδίδοσι C post γὰρ inserui τὸ ζῷον 90 οὐχέτι Mare. 
201: οὐχ ἔστι ΟΥ̓ 

Comment. Arist. ΧΥ͂ΠΙ. 1 Eliae in Porph. Isag. et Arist. Cat. ἢ 
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τέταρτον ὅτι ἀντιπλεονεχτοῦσιν ἑαυτά" τὸ γὰρ γένος πλείονα εἴδη περιέχει, 
οἷον τὸ ζῷον γένος ὃν περιέχει ἄγγελον χαὶ ἀνϑρωπον ἵππον βοῦν χαὶ 

τὰ λοιπά, τὸ δὲ εἶδος cae διαφορὰς πάσας ἐνεργείᾳ ἔχει: τοῦ γένους δυ- 

νάμει ἔχοντος, τιμιώτερον δὲ τὸ ἐνεργείᾳ τοῦ δυνάμει. πέμπτον ὅτι ἔστι 
, 

5 τι γένος ὃ οὐ δύναται γενέσϑαι εἶδος, φημὶ τὸ γενικώτατον, χαὶ ἔστιν εἶ- 

bos wh δυνάμενον τενέσϑαι γένος, ὅ ἐστι εἰδιχώτατον. 

Οὕτως συμπλέξας τὸ γένος τῷ εἴδει συμπλέχει αὐτὸ χαὶ τῷ ἰδίῳ χαὶ 

λέγει τρία χοινὰ χαὶ τέσσαρα διάφορα. χαὶ πρῶτον ὑὲν χοινόν ἐστι γένους 

ἕι ἄνϑρωπος, ζῷον, χαὶ 
ν᾿ 97 ~ Y> \ 

zat ἰδίου τὸ ἀμφότερα ἕπεσϑαι τοῖς εἴδεσιν: ef γὰρ 

t ἀἄνϑρωπος, γελαστιχόν. δεύτερον ὅτι ἀμφότερα ἐπίσ ons χατηγοροῦνται" 
’ [2 2 ~ 

πίσης γὰρ xat τοῦ ζῴου μετέχουσιν of ὄἄνϑρωποι χαὶ ἐπίσης τοῦ γελαστι- 

10 

χοῦ, εἰ χαὶ τῇ ἐνεργείᾳ χατὰ τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον es τρίτον xot- 102r 

νὸν ὅτι ΠΕΡ ΤῈ χατηγοροῦνται τῶν εἰὸῶν ἀμφότερα: ὃ γὰρ ἄνθρωπός 

χαὶ ζῷον λέγεται (καὶ οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή, χαὶ γελαστιχὸς λέγεται χαὶ 

15 ζῷον γελᾶν δυνάμενον. ταῦτα μὲν χοινά. διάφορα δὲ τ πρῶτον 
ὃ υὲν ὅτι τὸ τς τοῦ ἰδίου πρότερον φύσει. δεύτερον ὅτι τὸ μὲν γένος 

χατὰ πλειόνων εἰδῶν χατηγορεῖται, τὸ δὲ ἴδιον ἑνὸς εἴδους, οὗ ἐστιν ἴδιον. 

τρίτον ὅτι τὸ γένος οὐχ ἀντιστρέφει πρὸς τὸ εἶδος, τὸ δὲ ἴδιον ἀντιστρέφει, 

ὡς τὸ γελαστικόν. τέταρτον ὅτι τὸ μὲν ἴδιον παντὶ τῷ εἴδει ὑπάρχει, οὗ 

90 ἐστιν ἴδιον, χαὶ μόνῳ χαὶ ἀεί, τὸ δὲ γένος παντὶ μὲν τῷ eldest, οὗ ἐστι γέ- 

νος, ὑπάρχει χαὶ ἀεί, οὐ μὴν χαὶ μόνῳ. 

Οὕτως ταῦτα εἰπὼν παραβάλλει τὸ γένος πρὸς τὸ συμβεβηχὸς καὶ 
ἕν αὐτῶν ee χοινὸν ὡς πολὺ διεστώτων, TO χατὰ πλειόνων εἰδῶν φέρε- 

Gat ἐπιστήμονος yao ἐστιν εἰπεῖν χοινωνίας τῶν πολὺ Sage pales χαὶ 

διαφορὰς τῶν πολὺ χοινωνούντων. a οἷς λέγει τὰ διάφορα αὐτῶν τέσ- RG σι 

σαρα ὄντα, χαὶ πρῶτον μὲν ὅτι τὸ γένος πρὸ τῶν εἰδῶν ἐστι, τὰ δὲ συμ- 
ase ΤΕ ΡΟ ὑφ ΝΣ ΠΗ SP ΩΣ ΩΣ βεβηχότα τῶν εἰδῶν ὕστερα" χἂν γὰρ ἀχώ gs ἡ συμβεβηκός, οἷον ypu 

΄ 2 < 4 Ἃ ΄ 334) 7. ΄ 

πότης ἢ σιμότης, ἀλλ οὖν πρότερόν ἐστι τὸ ὑποχείμενον ἐχεῖνο, ἐν ᾧ 
‘ 

~ x > Vv ~ 5 

TAUTA τὸ StvGL SOVOv. δεύτερον ὅτι τοῦ υὲν γένους τὸ: τὰ μετέχοντα) 

80 μετέχει, τοῦ δὲ συμβεβηχότος λέγομεν ee υδλλον λευχὸν 102¥ cy My τὶ a 
a 

S 

χαὶ ἧττον χαὶ σιμὸν μᾶλλον χαὶ ἧττον. τρίτον ὅτι τὰ μὲν συμβεβηχότα, 

ὡς χαὶ ἀνωτέρω μεμαϑήχαμεν, ἐπὶ τῶν ἀτόμων προηγουμένως ὑφίστανται 

χαὶ χατὰ δευτέραν τάξιν ἐπὶ τῶν εἰδῶν (τὸν γὰρ χαϑόλου χύχνον λευχὸν 
λέγομεν χαίτοι ἀσώματον ὄντα διὰ τὸ μηδένα τῶν χατὰ μέρος χύχνων ἐχ- 

85 πεφευγέναι τὴν λευχότητα), τὰ δὲ γένη χαὶ τὰ εἴδη φύσει πρότερα τῶν 

1 αὐτὰ C 2 ἄνϑρ. ἵππον βοῦν ἄγγελον V; ἄγγελον χαὶ eicias ἵππ. καὶ βοῦν Ο΄ 

4 τιμιώτερον --- σιμότης (28) om, V ὃ aoe Mare. 201: om. C 10 εἰ Mare. 201: 

om. C 12 κατὰ Mare. 201: χαὶ C 13 εἰδῶν Marc. 201: ἰδίων C 14 xat οὐσία 
—héyetat inserui (cf. p. 97,30) 19 an γελαστικὸν (πρὸς τὸν ἄνϑρωπον) ἢ 28 ἕν 

αὐτῶν scripsi; ἑαυτῶν Ο: ἐν αὐτῶ Mare. 201 23. 24. 25 πολλὺ C 28 ἀλλ᾽ οὖν] 
ἀλλὰ C 80 μᾶλλον ἣ λευχὸν Υ͂ 32 χαὶ om. V dvotéow V (ef. p. 94,23) 
ἀφίστανται V 33 χύχνον ex χύχλιον corr. V 34. 88. ἐχφευγέναι ΟἹ 35 φύσει 
πρότερα Porph.: φύσει προτέρω C: φησὶ πρότετα (sic) V 
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ον 

Cees > ~ ΄ σ \ x δὴ ~ V4 

AZTOWOMY ODGLWY. TETANTOV OTL τὸ USY yevos ἕν τῷ τι στι χατηγορεῖται: 
‘ 

~ c 2 5 ᾿ \ \ la ἐς = 5 - -Ό-᾿ =, a” ὥς 

τῶν ὑπ αὐτό, τὸ GE συμβεβηχὸς ἐν τῷ ποῖόν τι ἣ πῶς ἔχον ἕχαστον" 
- \ , 5 bx ~ ς ΄ ᾿ \ ~ v > ~ 

ποῖος γὰρ Αἰϑίοψ ἐρωτηϑεὶς ἐρεῖς ᾿μέλας᾽ χαὶ πῶς ἔχει Σωχράτης ἐρεῖς 
μὰ ~) € ’΄ 

χάϑηται ἢ περιπατεῖ. 

" Ἂ x Ἶ ryt - ᾿ ~ a soe Pores p-17,14 To μὲν οὖν yévos ἣἧ τῶν ἄλλων τεττάρων διαφέρει, 
» 

SLPHTAL. 

21. SA vw ‘ mente ~ a Vv \ ᾿ ‘ 

Exedy EYYVMUWEY TAS OYEOELS τοὺ γένους ας εγξι προς τὰς AOLTAS | | ‘ © ἱ 3 

δ. 

h 
΄ / SEN SV 7 c \ 

QWVas, GEOE LATA OLADAODY τινα Ete pay ἀρχὴν πρήσστ σάμενοι THY OLACO00aY 

»ν \ f a ΄ ΄ ~ Ὁ] 

10 EtTMUEY τας OYSOELS, AS ποῖξι ἴται Ἢ διαφορὰ πρὸς τὸς λοιπὰς φῶναᾶς. TOUT 

Mie 23, τς Y> alr ~ Ἂς \ / ¢ c\ δὰ 

εστιν εἶδος LOLOY, συυβεβηχός: τοῦ WEV YAO γενοὺς αἱ προς TAS λοιπὰς ? \ Tow ὃ Sate τῶ ἢ" ϊ 
Ξ δ, ap δεν ἢ raat AS BS Ih: ἘΞ Sere CANN = \ πο NE 103° 
gers σχέσεις τέσσαρες, ὡς μεμαϑήχαυεν, | πρός τε διαφορὰν χαὶ εἶδος 103 

\ 7» , ~ a. > ~ Νὴ ‘ ? 

wat ἴδιον xat συμβεβηχός, τῆς ὃὲ διαφορᾶς τρεῖς πρὸς τὰς PET AUT, 
ΞΕ σε ra >> Ν \ AEAE , ~ or > EE a Ye 
TOUT εστιν εἰδος, tdiov χαὶ συμβεβηχός, τοῦ δὲ εἴδους δύο πρὸς τὰς ἑξῆς, 

\ le ~ ἈΝ 3In7 ΄ 2 be 

15 totov χαὶ συμβεβηχός, τοῦ δὲ ἰδίου zat συμβεβηχότος μία, ὡς yevéo 
4 ao a7 > , Vn ΄ ~ ΞΟ 

τὸς ὅλας δέχα, ὧν τέσσαρες ἤδη εἴρηνται ἡμῖν. GAN ἵνα μὴ οὕτως ἰδιω- 
~ [ed , ~ ~ . , 

τικῶς Exdotyy σχέσιν ἀριϑμῶμεν Cay υὲν γὰρ εὐπετὲς διὰ τὸ πέντε 
> \ σ 5 

εἶναι τοὺς ὅρους. ἐπὶ πολλῶν GE ὅρων διδομένων δυσχερ 
2) ’ iA ~ ~ “» - 

γίνονται σχέσεις)" Get οὖν εἰπεῖν μέϑοδόν τινα, Or ἧς δυνηϑῶμεν ὅσων 
v 

ὃ 

΄ ~ ~ 

20 δήποτε ὦ δοθέντων εἰπεῖν τὸν διδὸν τῶν σχέσεων. ἔστι OF ἢ μέ- 
σ 

\ 

Yosos αὕτη- Get λαβεῖν πάντας τοὺς ἀναδιδομένους ὅρους, ὅσοι ἂν wor, 
\ , 3 A Ir Ὁ" 

χαὶ πολλαπλασιάσαι ἐπὶ τὸν μονάδι ἐ λάττονα χαὶ τῶν συναγομένων λαβεῖν 
hs iga \ ΄ὔ cy \ l4 σ > mG 

τὸ ἥμισυ χαὶ τοσαύτας ἀποφαίνεσϑαι εἶναι τὰς σχέσεις: ὥσπερ ἐνταῦϑα 
( >) ~ ~ ~ . 5 ΄ τὶ ΄ 3 ΄ 

πεντε οὐσῶν τῶν φωνῶν δεῖ πολυπλασιάσαι ἐπὶ τὸν μονάδι ἐλάττονα, 
μὰ 3 \ > 4 ~ ees = L ~ ae ~= ΕΞ σσ 

25 φημὶ τὸν τέσσαρα, πεντάχις τέσσαρα εἴχοσι, χαὶ τούτων λαβεῖν τὸ ἥμισυ 
\ ΄ - ΄ ων 

χαὶ τοσαύτας εἰπεῖν τὰς σχέσεις, τοῦτ᾽ ἔστι δέχα, ὥσπερ χαί εἰσι δέχα. 
΄ ΄ ΄ ‘> “1. τῷ 

ὁμοίως χαὶ δέχα ὅρων δοϑέντων ἐὰν πολυπλασιάσῃς ἐπὶ τὸν τ ἐλάτ- 
7 ἐνενήχοντα, xat τούτων λάβῃς τὸ ἥμισυ, 1θ8ν τονα τὸν ἐννέα, δεχαάχις ἐγνέα 

σ ςς 6 ΄ » ΄ Ὁ , 

εὑρήσεις τεσσαράχονται πέντε οὔσας τὰς σχέσεις. ἀποροῦσι ὃὲ ὅτι “dra τί 
> ee \ ae, ) > 7 

30 ἐπὶ τὸν μονάδι ἐλάττονα πολυπλασιάζομεν:: χαὶ λέγομεν ὅτι ἐπειδὴ οὐδὲν 
ys x = 

[5 

X c “sy “κ κ ~~ ‘ ~ 

πρὸς ἑαυτὸ παραβάλλεται, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἐφεξῆς, διὰ τοῦτο ἐπὶ 

3 ἐρωτιϑεὶς C 5 πρᾶξις Ay’ addidi (cf. p. 100,26) 6 τὸ μὲν οὖν γένος] abhine 
cum Elia congruit David. 9 ἑτέραν] τέραν in lac. VII litt. om. V 10. 11 ποῦτῇ 

ἔστιν om. V ΤΊ yap om. V 14 zat om. V 15. γίνεσϑαι V 

16 ἤδη Dav.: εἴδη ΟΥ̓ ἡμῶν V 16. 17 ἰδιοτικῶς V 17 εὐπετὲς] 

ἐντελὲς (corr. εὖτ.) V 18 δὲ Dav.: om. CV 22 χαὶ tHy— ἐλάττονα (24) om. V 

24 τῶν Day.: om. C 25 tov V2: τῶν CV! πεντάχι C 20. ὥσπερ --- 

δέχα om. C 27 Guotws δὲ V δέχα om. V ὅρον δοδέντα V 

27. 80 πολλυπλ. C 28 τὸν] τῶν C δεχάχις Dav.: δεχάχι CV 29 ἀπο- 
ροῦσι δὲ] ἀπορία V διὰ τί suppl. C?: τί V 30 xatom. C 31 ἑαυτὸ 

Day.: ἑαυτὸν CV 

T# 
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~ 5 , , 5 ~ ca ~ A isa 

νάδι ἐλάττονα. πάλιν ἀποροῦσιν ὅτι “Ota τί τῶν συναγομένων τὸ ἥμισυ 
, , ao , ἜΝ Ἐὰν, 7. 

hawBavers; xat λέγομεν ὅτι εὐλόγως: χατὰ ἀλήϑειαν μὲν yap πέντε do- 
΄ » ς ~ ΄ ΄ x ἊΝ ϑέντων ὅρων εἴχοσι γίνονται αἱ πᾶσαι σχέσεις Exciotov τετράχις πρὸς τὰ 

5 5 ΄ ἣν 

λοιπὰ παραβαλλομένου, ἀλλὰ τὸ ἥμισυ παραλιμπάνομεν, ἵνα μὴ δὶς τὰ 
ἐ- > \ » ΤΡ ba ΄ > σ , ἐς = x 

5 αὐτὰ λέγοντες ἀδολεσχήσωμεν: οἷον ὅταν παραβάλωμεν γένος πρὸ ς 

φορὰν ἣ εἶδος, οὐ δεῖ πάλιν τὸ εἶδος πρὸς τὸ γένος παροβάλλειν ἢ τὴν 

ὃς τὸ γένος, ἐπειδὴ εἴρηνται τούτων αἱ σχέσεις, ὅτε τὸ γένος 
ἣν X ΝΗ τ ὲ 3 σ FN 

SltOEVat OTL ETL 

διαφορὰν πρ 
‘ ‘ 

αὐτοῖς παρεβάλλομεν. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τούτου. δεῖ ὃ 5 
‘ 

΄ ~ “4 5 σ ~ 5 ~ , δ , X 

μόνου τοῦ τρία ἐν ὅλῳ τῷ χύματι τῶν ἀριϑυῶν παράδοξον συνέβη τὸ 
Η 

10 ἴσους εἶναι! τοὺς ὅρους ταῖς σχέσεσιν. ἐὰν γὰρ πολυπλασιάσῃς τὸν τρία | 
ἐπὶ τὸν μονάδι ἐλάττονα, τρὶς δύο ἕξ, χαὶ λάβῃς τὸ ἥμισυ, τρεῖς edpt- 104r 

4 ¢ / \ e [κά wv ΄ , a ΄ , >) > 

σχονται χαὶ αἱ σχέσεις χαὶ οἱ ὅροι. ἄλλην πάλιν μέϑοδον pytéov, δι᾿ ἧς 

δυνάμεϑα τῶν ἀναδιδομένων ὅρων τὰς σχέσεις εἰδέναι, Ot: τοσαῦτα: γίνονται 
αἱ σχέσεις. ὅσος ὃ ἀριϑυὸς τῶν προὐποχειμένων ὅρων: ἑνὸς γὰρ ὄντος ὅρου 

»} 

15 σχέσις οὐ γίνεται (οὐδὲν γὰρ πρὸς ἑαυτὸ παραβάλλεται), ἄλλου δὲ ὅρου 

προστεϑέντος γίνεται μία σχέσις, ἐπειδὴ χαὶ εἷς προὐπέχειτο ὅρος, δύο ὅρων 

προστεϑέντων τῷ πρώτῳ γίνονται ἄλλαι δύο σχέσεις, ἐπειδὴ χαὶ δύο εἰσὶν 
προὐποχείμενοι ὅροι. ἔχεις οὖν τὴν πρώτην μίαν σχέσιν χαὶ τὰς δύο 

εϑείσας χαὶ γίνονται τρεῖς. πάλιν τριῶν ὅρων προστεϑέντων τῷ 
: 3 

ι γίνονται αἱ σχέσεις, τρεῖς αἱ προστεϑεῖσαι χαὶ τρεῖς at προηγης- 

σάμεναι. τεσσάρων ὅρων προστεϑέντων προστίϑενται τέσσαρες σχέσεις ταῖς 
ae \ , = a7 Bas Vv ς ΄, Ψ ΝΞ ΄ Ὁ 
ες χαὶ γίνονται GEXA. ταυτὰ ξχξε' 7 ϑεωρώ. εστι XL ἕτερα υέϑοδος TOL- 

΄ 2 A 28 SEN ΄ΝῬ > \ ie, ~ 7> ΄ 

adty* συντιϑέντες γὰρ τοὺς ἀπὸ μονάδος ἀριϑμοὺς μέχρι τοῦ μονάδι ἐλάτ- 

τονος τοῦ προτεϑέντος ἀριϑμοῦ τὸ συναχϑὲν πλῆϑός φαμεν, xa? ὃ αἱ 104 
f ~ ~ ~ , 

γίνονται τοῦ προχειμένου ἀριϑμοῦ τῶν πραγμάτων. τῷ σι a ~ Os, a {ἡ - vay 

Πρᾶξις AY. 

p. 18,11 Κοινὸν τοίνυν διαφορᾶς χαὶ εἴδους. 

τὰ μέλλοντα, καὶ πρὸς ἃ οὐ δεῖ, ὅτι πρὸς τὰ φϑάσαντα, φέρε τὰ μὲν σιω- 

1 ἀπορία V ὅτι om. V 2. 3 dot.) δοχούντων V 3 γίν. at π. σχ.] yap 

πᾶσαι ai cy. V ὃ. 4 τὰς λοιπὰς C 4 παραλαμβάνομεν C 5 ἀδολεσχή- 

σωμεν in lac. XIV litt. om. suppl. Ο3 παραβάλωμεν Urb. 35: παραβάλω CV 

6 δεῖν V 7 σχέσει C 8 παρεβάλλ. Dav.: παραβάλλ. CV 9 τῷ Dav.: 

τὸ CV σχήματι V 10 ἴσως V! 11 τρὶς] τρεῖς C 12 ῥηταῖον C 
13 ἀντιδομένων V 14 6 om. C 15 οὐδὲν] οὐδὲ V ἑαυτὸν V δὲ Dav.: 
om. CV ὅρου om. V 16 προστιϑέντος V 16. 19. 20. 22 γίν:} yap V ‘ 
16 προυπόχειτο C 17 προστεῦ. Dav.: xpoted. C: προετεϑ. V 18 thy πρώτη 
τὴν V 19 προστεϑείσ. Dav.: προτεϑείσ. CV προτεϑέντων V 20 xpoted. V ν᾽ 
21 προστίϑεται V 22 ἔστι -- πραγμάτων (25) om. V (recte) 27 ante lemma add. 

tit. Περὶ τῶν χοινῶν εἴδους καὶ διαφορᾶς. περὶ τῶν ἰδίων αὐτῶν (πρᾶξις λϑ' in mrg.) V 
χοινὰ V 28 commentarii quod restat om. V παραβαλεῖν Dav.: παραλαβεῖν ο᾽ 
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πῶντες τὰ GF διδάσχοντες μήτε τι τῶν ὀφειλόντων oe. παραλείψωμεν 

Ξσχίᾳ ae 
ops χαὶ διαφορᾶς. λέγει οὖν ὁ []ορφύριος χοινὰ αὐτῶν δύο, 

/ Ἂ \ £2 

TREO TETWUEV δὶς τα αὐτὰ λέγοντες. εἰ πωμεν οὺν χοινὰ 

Χ \ 2 L4 and ΄ Y> >) , 

πρῶτον μὲν τὸ ἐπίσης μετέχεσϑαι: tod yap ἀνθρωπείου εἴδους ἐπίσης 
~ Vv “4 ~ 5 ~ - 

5 μετέχει πᾶς ἄνθρωπος χαὶ ἐπίσης τοῦ λογιχοῦ. δεύτερον χοινὸν 
9 SN αὐτῶν τὸ dst ustéyestar αὐτά: ἀεὶ γὰρ ὃ Σωχράτης ἀνϑρωπος χαὶ ἀεὶ 

λογικός. ταῦτα μὲν αὐτῶν χοινά. διάφορα ὃὲ αὐτῶν λέγει τέσσαρα" πρῶτον 

ὅτι ἢ διαφορὰ ἐν τῷ ποῖόν τι χατηγορεῖται, τὸ δὲ εἶδος ἐν τῷ τί ἐστι. διὸ 

χαὶ ἀποροῦσιν ὅτι χαὶ πῶς εὑρίσχομεν τὸ εἶδος ἐν τῷ ποῖόν τί 

10 γορούμενον: ἐὰν γὰρ | ἐρωτηϑῶμεν τί ἐστι Σωχράτης, ζῷόν φαμεν, ποῖον 105r 

ὃς ζῷον ἐρωτηϑέντες φαμὲν ἄνθρωπος. πρὸς τοῦτό φαμεν ὅτι ὅσον ἐφ’ 

ἑαυτὸ τὸ εἶδος ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται χαὶ ἢ διαφορὰ ἐν τῷ ποῖόν τί 

ἐστιν, ἀλλὰ διὰ τὴν διαφορὰν προσελϑθοῦσαν τῷ γένει χαὶ ποιήσασαν τὸ 

εἶδος ἐν τῷ ποῖόν τί ἐστι χατηγορεῖται τὸ εἶδος. διὸ πάλιν ἀποροῦσιν ὅτι 

15 διὰ τί μὴ τῇ διαφορᾷ ἐξηχολούϑησε τὸ εἶδος τῇ εἰδοποιούσῃ χαὶ ἐν τῷ 

ποῖόν τί ἐστι χατηγορεῖται, ἀλλὰ τῷ γένει χαὶ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται. 

λύσις: ὅτι αἱ διαφοραὶ προσελθοῦσαι τῷ γένει οὐχ ἔμειναν διαφοραί, ἀλλ᾽ 

εἴδη ἐγένοντο. τοῦτο τὸ πρῶτον. δεύτερον ὅτι ἐπὶ πλεῖον 7 διαφορὰ τοῦ 

εἴδους, χἂν μὴ ἀεὶ διὰ τὰς ἀντιστρεφούσας διαφοράς, οἷον τὸ νοῦ χαὶ ἐπι- 
20 στήμης δεχτιχόν. διὸ χαὶ τοῦτο πολλάχις προστέϑηχεν ὁ []ορφύριος. 

τοῦτο χαὶ τὸ δεύτερον. τ αὐτῶν λέγει διάφορον ὅτι ἢ διαφορὰ φύσει 

προτέρα τοῦ uxt αὐτὴν εἴδους" τὸ γὰρ λογιχὸν ἀναιρεϑὲν συναναιρεῖ τὸν 

ἄνϑρωπον, ὁ 6& ἄνϑρωπος ἀναιρεϑεὶς οὐχ ἀναιρεῖ χαὶ τὸ λογικὸν ὄντος Dod. 
ἀγγέλου. ἀλλὰ χαὶ συνεισφέρεται χαὶ οὐ συνεισφέρει" ἄνϑρωπον γὰρ | ἐὰν 100» 

25 εἴπω, συνεισήγαγον χαὶ τὸ λογιχόν, λογιχὸν ὃὲ ἐὰν εἴπω, οὐ πάντως χαὶ 

ἄνϑρωπον συνεισήγαγον. τέταρτον διάφορον ὅτι διαφορὰ μὲν διαφορᾷ μί- 

Yotat πρὸς εἴδους ae οἷον τὸ λογιχὸν χαὶ to ϑνητὸν πρὸς ἀνθρώπου 

yévecty, εἶδος δὲ εἴδει οὐ {γνῦτας πρὸς ἄλλου εἴδους γένεσιν. χαὶ ἀπορεῖ 

πρὸς τοῦτο ὃ []ορφύ ὕριος, ὅτι χαὶ εἶδος εἴδει utyvutar πρὸς ἄλλου εἴδους 

80 γένεσιν, οἷον ἵππος ὄνῳ πρὸς ἡμιόνου γένεσιν. χαὶ λύσιν τούτου φασὶν 

τοιαύτην, ὅτι ἢ χαϑόλου μὲν διαφορὰ τῇ χαϑόλου διαφορᾷ μίγνυται πρὸς 
εἴδους γένεσιν, ὡς τὸ χαϑόλου λογιχὸν χαὶ τὸ χαϑόλου ὕνητὸν Eas ἂν- 

ἂν 

ϑρώπου γένεσιν, χαϑόλου δὲ εἶδος τῷ χαϑόλου εἴδει οὐ μίγνυται 1 πρὸς εἴδους 

γένεσιν: 6 γὰρ τὶς ἵππος τῷ τινὶ ὄνῳ μίγνυται πρὸς ἡμιόνου i νεσιν. ἀλλ᾽ 

35 ἀποχληρωτιχὸς ὁ λόγος: διὰ τί yap ὡς ἢ χαϑόλου διαφορὰ τῇ χαϑόλου 
ει ἐμίγη πρὸς πὰ, , \ \ Ἂ [4 > ~ ’ 

διαφορᾷ μίγνυται, μὴ καὶ τὸ χαϑόλου εἶδος τῷ χαϑόλου εἴδει ἐ! 
W> ΄ 5 \ X δι » > ~ ΄ Y> el an? > εἴδους γένεσιν; εἰ γὰρ μὴ τὸ χαϑόλου εἶδος τῷ χαϑόλου εἴδει ἐμίγη. οἷον 

2 περιπέσωμεν Day.: περιπέσομεν C 6 ante αὐτά ras. IV litt. Ὁ 9 alt. xat 

post ebp. ponas 9.10 ἐν τῶ ποῖόν τί ἐστι κατηγορούμενον Dav.: om. C 10 ἐὰν] 

ἀν © ἐρωτιῦ. C 18 ποιῆσαν Οἱ 14 ἐν τῷ ποῖόν τί ἐστι -- εἶδος Dav.: 
om. C 16 alt. τί ἐστι Dav.: ποῖόν τί ἐστι C 24 ἀγγέλου eicias 24. 25 χαὶ 

(ante συνεισφ. et τὸ Aoy.) Dav.: om. © 32 εἴδους γένεσιν ὡς Dav.: om. C 
33 τῷ ex τὸ corr. C 36 éptyer C 37 μὴ Mare. 201 Urb. 35: om. C 
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ὃ χαϑόλου ἵππος τῷ χαϑόλου ὄνῳ πρὺς τὴν χαϑόλου γένεσιν τοῦ ee 

εὑρεϑήσεται ὅλον | 

τῷ 

ὲ ς τ λύσις 106r τὸ εἶδος TH τῶν ἡμιόνων ἀναίτιον. λύσις τούτου ὅτι χαὶ 

7 χαϑόλου διαφορὰ υ 

a 

~ ΄ - 5 ? , 

tyvotat τῇ χαϑόλου διαφορᾷ, ἀλλ᾽ οἷον χατὰ παράϑεσιν 

(διαχεχριμένως γάρ ἐστ! τὸ λογικὸν χαὶ τὸ ϑνητὸν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ), χαὶ τὸ 

or 

~ ΄ ὟΝ 4 \ ~ a7 3 aX ‘ Vv 

χαϑόλου εἶδος τῷ χαϑόλου εἴδει μίγνυται, χατὰ χρᾶσιν δέ" οὐδὲ γὰρ ἔχεις 
> σ᾿ ~ ~ ~ ΄ [4 Lond Ν 

διαχρῖναι τὸ ἵππειον εἶδος ἀπὸ τοῦ ὀνείου ἐν τῷ ἡμιόνῳ. χαὶ ταῦτα μὲν 

περὶ τούτου. 
Ἔφ᾽ οἷς παραβάλλει διαφορὰν χαὶ ἴδιον χαὶ τὰ αὐτὰ λέγει χοινά, ἅπερ 

χαὶ ἐπὶ εἴδους χαὶ διαφορᾶς. πρῶτον μὲν τὸ ἐπίσης μετ ΣΕ, ὑπὸ τῶν 

” a ~S =) Sy) AC 10 μετεχόντων (ἐπίσης γὰρ πάντες UE, λογιχοὶ χαὶ 

δεύτερον τὸ ἀξ 

ἐπίσης γελαστιχοί), 

συνυπάρχειν: χἂν γὰρ χολοβωϑῇ ὁ . ἀλλὰ πρὸς τὸ 

τ tore ἀλλὰ τῷ 

ὶ ΐ 
SiN g & | \ 

υχέναι τὸ ἀεὶ λέγεται" χαὶ τὸ γελαστιχὸν γὰρ οὐχὶ τῷ 

Ξ ί. διαφορὰς ὃὲ λέγει δύο πρῶτον μὲν ὅτι ἢ διαφορὰ 
\ ὶ 

φ 
i 

΄ 5 

πεφύχεναι SYEL TO α 
΄ ~ 5, 7 Ἁ A 

πλειόνων τινῶν λέγεται πολλάχις, οἷον τὸ λογικὸν ἐπ ἐπὶ ἐπὶ ϑεοῦ χαὶ ἀγγέλου 
= Ar .5 , λ Qt Vo beat See ee Y> Papers ΧΆ > es 

15 χαὶ ἀνθρώπου, τὸ δὲ ἴδιον ἐφ᾽ ἑνὸς εἴδους, οὗ ἐστιν ἴδιον, οἷον τὸ γελαστιχὸν 
ἄνα 5» Sa é , >. \ 5 ΄ ΄ \ ~ A 

ἐπὶ ἀνθρώπου μόνου. πρόσχειται δὲ τὸ πολλάχις διὰ τὸ νοῦ χαὶ ἐπι- 
΄ > Lg LY es στήμης δεχτιχόν: αὕτη γὰρ ἢ διαφορὰ οὐχ ἐπὶ πλειόνων τινῶν λέγεται, | ἀλλ᾽ 106% 

ἐπὶ μόνου ἀνθρώπου. τοῦτο μὲν τὸ πρῶτον αὐτῶν διάφορον. δεύτερον de 
ein o ΄ Ἕ ᾿Ν ΄ " 

ὅτι ἢ διαφορὰ ἕπετα! ἐχείνοις, ὧν εἴη διαφορά, οὐ urY χαὶ ἀντιστρέφε!, τὰ 

20 δὲ ἴδια ἀντιστρέφει χαὶ ἀντιχατηγορεῖται ὧν ἔστιν ἴδια. ταῦτα χαὶ περὶ 
ΡΥ 

Gtov. ἘΣ διαφορᾶς χαὶ 
> \ \ 

"Ee οἷς παραβάλλει τὴν διαφορὰν χαὶ πρὸς τὸ συμβεβηχὸς χαὶ λέγει 
» ΄ XY ~ > >_~ , \ aes, ᾿ ΄ ᾿ > ~ δύο αὐτῶν xowd: πρὸς μὲν τὸ πᾶν συμβεβηχὸς τὸ χαϑόλου χοινὸν αὐτῶν 

τὸ ἐπὶ πλειόνων λέγεσθαι, πρὸς δὲ τὸ ἀχώριστον συυβεβηχὸς τὸ ἀεὶ ὑπ- 

τῷ 5 ἄρχειν: ἀεὶ γὰρ ὃ χόραξ μέλας χαὶ ὃ a χαὶ ἀεὶ ὃ ἄνϑρωπος λογιχός. 
@- < R ὑτῶν τὰ χοινά. διάφορα ὃὲ αὐτῶν λέγει τρία" πρῶτον ὅτι ἣ 

ιέχει, οὐ περιέχεται δέ (τὸ γὰρ λογιχὸν περιέχει τὸν ἄνϑρωπον). 

υμβεβηχότα τρόπον μέν τινα ee χατὰ τὶ δὲ περιέχον εν 

χαϑὸ μὲν γὰρ πλείοσιν εἴδεσιν ὑπάρχει τὸ αὐτὸ συμβεβηχός, περιέχει, χαϑὸ 
80 ὃὲ ἕν εἴδος οὐ μόνον ἑνὸς Sop BePaceas δύναται μετέχειν ἀλλὰ πλειόνων, 

οἷον λευχοῦ χαὶ μέλανος. περιέχεσϑαι δοχεῖ τότε τὸ δΌΒΕΕ βηχός. δεύτε ἔβοι 

χεται | τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ 107" 
> CUNEO \ ST, eae: > ~ ΄ Oo δι 

ἥττον, ἣ ὃὲ διαφορὰ οὐχέτι. τρίτον αὐτῶν λέγει διπ ΟΠ ὅτι αἱ ἐναντίαι 

3 ~ > “4 a X Ἁ >) > 

αὐτῶν οἰαφορον OTL τὸ μὲν GULL: βεβηχὸς ETLO 

διαφοραὶ οὐ υἱγνυνταί ποτε, οἷον τὸ λογιχὸν χαὶ ἄλογον, τὰ O& ἐναντία συμ- 

βεβηχότα μίγνυνται πρὸς γένεσίν τινος, ὡς τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν πρὸς 
γένεσιν φαιοῦ. ταῦτα 

co or 

5 τῶ ex τὸ corr. C 12 ἀλλὰ Dav.: om. C 14 zat ἀγγέλου eicias Ἷ 
15 δὲ Ῥαν.: om. C 20 ὧν Day.: ὦ C 24 ἀχώρ.] ἀόριστον C 25 6 
(ante dvtp.) Day.: om. C 29 post γὰρ add. ἔχει C: om. Dav. ὑπάρχει Dav.: 

in ras. VIII litt. om. C Ὁ] an οἷον (avibpwzos)? 34 ἄλλογον C “a 
36 πρᾶξις ex τάξις. corr. C? 
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Ἃ 

p. 20,12 Εἴδους δὲ χαὶ ἰδίου χοινὸν τὸ ἀλλήλων ἀντιχατηγο- 

ρεῖσϑαι. 

ov 

ς ε ΄ \ , Ἀ 5 ΄, ΄ 

ΠΠαραβαλὼν ὃ [Πορφύριος τὸ γένος πρὸς τὰς λοιπὰς: τέσσαρας φωνᾶς, 
> x a b] Vv > 4 > ᾿ς Ys \ Q ΄ " 

τοῦτ εστι οιαφορᾶν, EtO0S, LOLOY χαὶι συυβεβηχνός, ELTA ν Ora φορὰν προς σι τὴ > 

\ ~ Ξ ᾿ 3. V> bs / » 5 \ ‘ + \ ‘ 

TAS τρεῖς, φημὶ εἶδος, ἴδιον, συμβεβηχός, ἔρχεται χαὶ ἐπὶ τὰ λοιπὰ χαὶ 
δ ΄ \ x 3> Y> \ f ine! Y> \ \ 

παραβάλλει τὸ μὲν εἶδος πρὸς ἰδιον χαὶ συμβεβηχός, τὸ ὃὲ ἴδιον χαὶ τὸ 
~ \ ~ ΄ , 

συμβεβηχὸς πρὸς ἄλληλο τ χαὶ οὕτως πληροῖ τὴν παροῦσαν ὑπόϑεσιν. λέγει 
= bl ANI \ σ 5 f 

οὖν χοινὰ εἴδους χαὶ ἰδίου δύο: πρῶτον μὲν ὅτι ἀντιστρέφουσιν (εἰ γὰρ ἂν- 
> ἡ ΄ \ + , -" 5 

10 ϑρωπος, γελαστιχόν, χαὶ εἰ γελαστιχόν, ἄνϑρωπος). δεύτερον τὸ ἐπίσης μετ- 
΄ 

σ 
ey τ ; 

ἔχεσϑαι: ἐπίσης γὰρ πάντες of μετέχοντες τοῦ Pee εἴδους μετέχουσι 
> ~ ~ ets) > aw, , ΄ 

χαὶ ἐπίσης τοῦ γελαστιχοῦ. ἐφ᾽ οἷς λέγει αὐτῶν χαὶ διάφορα τέσσαρα" 
- vA > as was , é Ruel iy -. 

πρῶτον ὅτι τὸ μὲν εἶδος δύναται ἄλλου γένος εἶναι ὡς ἐπὶ τῶν | ὑπαλλή- 107 
\ Qi ὙΝ » Va 3 7 > > 7 σ = N Ai aos 

λων, τὸ δὲ ἴδιον ἄλλου ἴδιον οὐ δύναται εἶναι. δεύτερον ὅτι TO μὲν εἰδος 
, ~ 3 Ws , ~ V> ~ \ 

15 πρότερον τοῦ ἰδίο"», τὸ δὲ ἴδιον ἐπιγίνεται τῷ εἴδει: πρῶτον γὰρ ἄνϑρωπος 
[4 σ > >) 3 \ a Mv: 

χαὶ τότε γελαστιχόν. τρίτον ὅτι τὸ εἶδος ἀεὶ ἐνεργείᾳ, τὸ δὲ ἴδιόν ποτε χαὶ 
, \ id > 4 la \,~ a 

δυνάυει: ἀεὶ γὰρ ὃ Σωχράτης ἐνεργείᾳ ἄνθρωπος, γελᾷ ὃὲ οὐχ ἀεί, χαίπερ 
> > / 7 Vp Ss 7 

ἀεὶ πεφυχὼς γελαστιχὸς εἶναι. τέταρτον cee εἴδους χαὶ Δ δὲ 
16 ἡηὺς aA ων a Φ 8 ς- a R 

» 
(ἡ. © Ι (ἢ es ςο ss Φ ca ΝΟΣ on = 

ΕΣ ᾿Ξ AD) 
Φ - OF Oa 

42) 
° ΟΣ ἱ ὅροι διάφοροι, χαὶ ad 

20 χαὶ ἰδίου, ἀνάγχη χαὶ αὐτὰ διάφορα εἶναι. ταῦτα τὰ χαὶ ἘΠ εἴδους 
, 

O- My 

etal 
"Ee οἷς συγχρίνει εἶδος χαὶ συμβεβηχὸς χαὶ λέγει χοινὸν αὐτῶν ἕν τ 
~ \ πολλῶν χατηγορεῖσϑαι διὰ τὸ πλεῖστον ἀλλήλων διεστάναι τὸ συμβεβηχὸς 

Χ - \ 5, we ~ 

χαὶ τὸ ᾧ συμβέβηχε᾽ τῶν γὰρ πλεῖστον ἀλλήλων διεστώτων παντὸς wey 
2 \ > ~ \ Ἂν ΄ 5» 

οιἰαφοόρος εἰπειν. TAS OF χοινωνίας υόνου ἐπιστήμονος, ως ἐπὶ υὐρυνηχος 
‘ 

τὸ or a Qe 

2 ὅ᾽ oy Ls qr Ἁ »“-ὉὉ ~ fe bay N NGOs χαὶ ἐλέφαντος: χαϑὸ μὲν yap ζῷα, χοινωνοῦσι μόνον, χατὰ ὃὲ τὰ ἄλλα δια- 
5 ~ 5 >] ΄ 

φέρουσι. χαὶ ἀνάπαλιν τὰς διαφορὰς τῶν πολὺ χοινωνούντων ἐπιστήμονος 
, Paar es SAY a / ae ae Cie pipes ΞΘΞΞ τς τ δὼ δ, \ AS Ae 108r 

WOVOD ELTELY, TAS | OF χοινωνίας TOYTOS, ὡς ETL TEOLOTENAS χα! CATTYS, 

ξι 
¢ oe AN Xx \ Ἢ 2 a. “«ὖ / -. ἊΣ 

ὡς ETL χῦνος XAL λύχου. οιἰαάφῶρα OF AUT ν Λέγει τεσσαρα " πρῶτον USY 
> > ~ ΄ - >. \ > ~ ~/ 

30 ὅτι τὸ εἶδος ἐν τῷ τί χατηγορεῖται, τὸ 0 συμβεβηχὸς ἐν τῷ ποῖον τι 
ἘΝ Qa 

A [41 

x ~ Vv [4 , ΄ x Va ΄ ty 

ἢ πῶς ἔχον. δεύτερον Gtr Exdoty οὐσία ἑνὸς μὲν εἰδοὺς μετέχει, συμβε- 
> ~ ~ b) σ ᾿ 

ao ὃὲ πολλῶν χωριστῶν τε χαὶ ἀχωρίστων. τρίτον ὅτι φύσει πρότερα 
ΟΣ ~ τ - A 

τὰ τοῦ τῶν συμβεβηχότων, χἂν ἀχώριστα ἢ τὰ συμ τε τέταρτον 
a Dara eral fe uN. raat ree ΠΝ ΟΣ ἘΣ 

ὅτι τὸ μεν ELGOS ETLONS WLETEYV ETAL, TO) 0S ouuBe βηχὸς οὐχ επισὴης ETL 

35 δέχεται yap τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον, χἂν ἀχώριστον 7. χαὶ ταῦτα μὲν 

περὶ τούτου. 

1 πρᾶξις μ΄ addidi (cf. p. 100,26) 6. 7 épyetat— συμβεβηχός Dav. om. C 19 γένος 

Mare. 201: γένους C 16 γελαστιχόν Dav.: γελαστιχός C 19 τοιαῦτα seripsi: 

ταῦτα © Dav. alt. οἱ Dav.: om. C 24 πλεῖστον Dav.: πλείστων C 90 ἢ 

Dav.: εἴη C 
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Ἐφ᾽ οἷς παραβάλλει ἴδιον χαὶ ἀχώριστον συμβεβηχὸς καὶ λέγει χοινὰ ad- 
τῶν δύο" πρῶτον μὲν ὅτι ἄνευ τούτων οὐ δύναται ὑποστῆναι τὰ ἐν οἷς εἰσιν" 
οὐδὲ γὰρ ἄνευ γελαστιχοῦ ἄνθρωπος οὐδὲ ἄνευ τοῦ μέλανος Αἰϑίοψ. δεύ- 
τερον ὃὲ ὅτι ὥσπερ παντὶ χαὶ ἀεὶ πάρεστι τὸ ἴδιον, οὕτως χαὶ τὸ ἀχώ- 
ριστον συμβεβηχός. ταῦτα μὲν τὰ χοινά. διάφορα ὃξ αὐτῶν λέγει τρία" 
πρῶτον ὅτι τὸ μὲν ἴδιον ἑνὶ μόνῳ εἴδει ὑπάρχει, ὡς τὸ γελαστιχὸν ἀν- 
ϑρώπῳ, τὸ δὲ ἀχώριστον συμβεβηχὸς οἷον τὸ μέλαν οὐχ Αἰϑίοπι μόνῳ 
ἀλλὰ χαὶ ἄλλοις πολλοῖς. | δεύτερον ὅτι τὸ ἴδιον ἀντιστρέφει χαὶ ἀντιχατη- 108v 
γορεῖτα! χαὶ ἐπίσης ἐστὶν οὗ ἐστιν ἴδιον, τὸ 6& ἀχώριστον συμβεβηχὸς 

or 

10 οὐχ ἀντιστρέφει. τρίτον ὅτι τῶν μὲν ἰδίων ἐπίσης 7 μετοχή, τῶν δὲ συμ- 

βεβηχότων πῇ μὲν μᾶλλον, πῇ δὲ ἧττον. ταῦτα ἔχει ἣ παροῦσα ϑεωρία. 
συγχαταπαύεται αὐτῇ σὺν ϑεῷ χαὶ ἢ πᾶσα πραγματεία τοῦ [loppupton. 

8 τὸ ἴδιον Dav.: om. Ο 9 ἐστιν (alt.) Dav.: om, C 
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ΕΞΗΓΗΣΙΣ SYN ΘΕῺΙ ΤΩΝ AEKA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ἸῊΣ ΦΙΛΟΣΟ- Dae 

ΦΙΑΣ AIO ΦΩΝΗΣ AABIA TOY OEOQ®IAESTATOY ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂. 

Ἰῶν ᾿Αριστοτελιχῶν ἀρχόμενοι λόγων εὐθὺς ex θυρῶν φίλα τῷ 
᾿Αριστοτέλει διαπραξώμεϑα χαὶ τὴν φίλην αὐτῷ. συντομίαν συνόψει συντο- 

5 μωτάτῃ περιβάλωμεν: σύνοψις γὰρ χαὶ συντομία φίλαι τῷ ᾿Δριστοτέλει, 

Πυϑαγορείῳ χατ᾽ ἀλήϑειαν ΤῸ χαὶ τὴν [[υϑαγόρου σιωπὴν εἰς τὴν 

oe βραχυλογίαν μεταγαγόντι. δέχα δέ τισι χεφαλαίοις περιχλείομεν 

Ἦν αὐτοῦ φιλοσοφίαν. χαὶ πρῶτόν ἐστι τῶν δέχα διὰ τί οὕτως ὠνομάσϑη 

᾿Αριστοτέλους φιλοσοφία, [Περιπατητιχή. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῦτο μεριχὸν χαὶ 
10 ἀφιλόσοφον (φιλοχαϑόλου γὰρ ὃ φιλόσοφος), τὰ χαϑόλου ζητείσϑω διὰ τίνας 

χαὶ πόσας αἰτίας ὠνομάσϑησαν al χατὰ φιλοσοφίαν αἱρέσεις. δεύτερον τίς 

ἢ διαίρεσις τῶν ᾿Αριστοτελιχῶν συγγραμμάτων πολλῶν ὄντων, χιλίων τὸν 

ἀριϑμόν, ὥς φησι [Πτολεμαῖος 6 Φιλάδενφος ἀναγραφὴν αὐτῶν ποιησάμενος 

unt τὸν βίον αὐτοῦ χαὶ τὴν διάϑεσιν. τρίτον πόϑεν δεῖ ἄρχεσϑαι τῶν 

10 ᾿Δριστοτελικῶν συγγραμμάτων. τέταρτον τί τὸ τέλος αὐτῶν. χαὶ ἐπειδὴ 

ὅπου ἀρχὴ χαὶ τέλος, ἔστι τι χαὶ μεταξύ, πέμπτον ζητείσϑω τίς 7 eae 
δὸός. ἔχτον ποῖον det εἶναι tov ἀχροατὴν χατὰ ζωὴν χαὶ γνῶσιν. ἕβδομον 

ποῖον δεῖ εἶναι τὸν ἐξηγητήν" unos γὰρ οὗτος ἐχφευγέτω τὴν βάσανον διὰ 
i 

δ, 2 τὸ ἀξίωμα τοῦ ἐξηγητοῦ, ἀλλ᾽ εὐϑύνας διδότω ὁποῖός ἐστιν. ὄγδοον τί τὸ 

30 εἶδος τῆς φράσεως αὐτοῦ. ἔνατον διὰ τί ἀσάφειαν ἐπετήδευσεν" οὐδὲ γὰρ 

ἣν φύσει τοιοῦτος, ὡς δηλοῦσιν αἱ Ἐππιστολαὶ αὐτοῦ σαφεῖς οὖσαι χαὶ ot 

Τόποι χαὶ τὰ Μετέωρα πάνυ σαφῇ ὄντα. δέχατον χεφάλαιον πόσα χαὶ 

τίνα δεῖ προλαμβάνειν παντὸς ᾿Αριστοτελιχοῦ βιβλίου. 

Ταῦτα πάντα τοῦ []ρόχλου λέγοντος δεῖν προλαμβάνειν ἀρχομένους 
25 τῶν ᾿Αριστοτελιχῶν συνταγμάτων ἐν τῇ συναναγνώσει (σύνταγμα ὃξ τούτου 

Πρόχλειον), καὶ τὴν αἰτίαν ph προστιϑέντος, φέρε ἡμεῖς x διαιρέσεώς τινος 

1, 2 Τὴ titulo om. τῆς φιλοσοφίας Ὁ 3 ϑυρεῶν H 4 αὐτοῦ HP 4.5 συντο- 

μοτάτη H: συντομωτάτην P περιβάλλωμεν HP 5 otha b 6 πυϑα- 

γορίω Καὶ Πυϑαγόρου σιωπὴν] ef. p. 23,27 8 αὐτοῦ thy φιλ. Ὁ 11 ποίας Ὁ 

12. 13 τῶν ἀριϑμῶν Κ' 13 Φιλάδ.] φιλόσοφος coni. Rose (recte) 14 διάϑεσιν] 
διαθήκην coni. Rose (recte) 19 διὰ διδότω H ὄγδοος Καὶ τί] καὶ Ὁ 

20 ἔννατον Ρ 22 χεφάλαιον om. Ὁ 25. 26 scribas τοῦτο, nisi malis obvt. δὲ τ. 

Πρόχλειον eicere 26 xat thy αἰτίαν om. ἢ 

- 
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la / 

προσϑῶμεν | xat τὴν αἰτίαν. 4 δὲ διαίρεσις πρόεισιν οὕτως περι ἔχθος 22]ν 
ἢ ᾿Αριστοτέλους φιλοσοφία χαὶ cen: ἐκ ὑφέστηχε. χαὶ ἐπειδὴ ὀνο- 
μαάζεται, ζητοῦμεν πρῶτον διὰ τί οὕτως ὠνομάσθησαν αἱ χατὰ φιλοσοφίαν 

δ la \ a Ἶ ΄ Ἁ ec mend , 3 ΄ ’ 

αἱρέσεις χαὶ διὰ τί Περιπατητικὴ ἢ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἐχλήϑη φιλοσοφία. 
o a ‘ id df aaa ae Ἃ > ς —s γ΄ ae ΡΞ = a 2. 2 

5 ἐπειδὴ 62 ὑφέστηχεν, 7 xa’ ἑαυτὴν ὑφέστηχε νόμῳ τέχνης χαὶ a 
΄ 2.2 ΄ πχ ) 

ἢ πρὸς ἡμᾶς ὡς διδαχτή. ἐπειδὴ οὖν χαϑ’ ἑαυτὴν ὑφέστηχεν, ἢ ἀπὸ 
\ τῶν See ἐπὶ τὰ ἀτελῆ χαὶ μερικώτερα χωρεῖ 7 ἀπὸ τῶν ἀτελῶν ἐπὶ 

ΙΝ a eee Ae A ἌΡ ΡῈ , + συ Ny 4 

τὰ τέλεια, καὶ ζητοῦμεν τίς ἢ ἀρχή, τί τὸ τέλος, τίς ἢ μεταξὺ δὸός. χαὶ 
Φ αν μὲν ef ua’ ξαυτήν. εἰ 6& πρὸς ἡμᾶς, ζητοῦυεν τίς ὁ ἀχροατὴς 

a a “5 ΄ ᾿ ᾿Ν 5 

10 χαὶ τίς ὁ ἐξηγητής. ἐπειδὴ GF διαιρέσεως συνταγμάτων ἐμνήσθημεν, ἐν 
Ὁ τ} ΄ 7 ὅν 25. ἘΠῚ \ Ga \ \ Le ta ~ ὃὲ τοῖς συντάγμασίν ἐστι χαὶ λέξις χαὶ διάνοια. διὰ usv τὴν λέξιν ζητοῦ- 
μεν τί τὸ εἶδος τῆς φράσεως χαὶ διὰ τί τὴν ἀσάφειαν ἐπετήδευσε, διὰ ὃξ 

τὴν διάνοιαν πόσα χαὶ ποῖα δεῖ προλαμβάνειν eae τῶν ᾿Αριστοτέλους 

ι 

, ~ li ~ 

OUVTAYWUATWY. ταῦτα é) ει παροῦσα οὐ i) ΘΒ | ' 

οι 
‘ 

15 Πρῶτον χεφάλαιον ἣν τῶν περιχλειόντων τὴν ᾿Αριστοτέλους φιλοσοφίαν 
τὸ ζητῆσαι χατὰ πόσους χαὶ τίνας τρόπους ὠνομάσϑησαν αἵ χατὰ φιλο- 

σοφίαν αἱρέσεις. χαὶ δεῖ εἰδέναι ὅτι χατὰ ἑπτὰ τρόπους" ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ 

αἱρεσιάρχου, ὡς []λατωνιχοὶ χαὶ ᾿Αριστοτελιχοί, 7 ἀπὸ τῆς πατρίδος τοῦ 

αἱρεσιάρχου, ὡς Κυρηναϊχοὶ δι᾿ ᾿Αρίστιππον τὸν Κυρηναῖον. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 
20 οὐχ ἀχριβῶς δυνάμεϑα παραχοληυϑεῖν τοῖς λεγομένοις, εἰ μὴ πρῶτον γνῶμεν 

τί ἐστιν αἵρεσις, φέρε πρότερον περὶ αὐτῆς εἴπωμεν. αἵρεσίς ἐστι ἀνδρῶν 
ἀστείων δύξα πρὸς μὲν ἑαυτοὺς συμφωνούντων πρὸς δὲ ἄλλους διαφωνούντων. 

χαὶ χαλῶς εἶπεν ᾿ ἀνδρῶν᾽ χαὶ a apes ἑνὸς γὰρ ἀνδρὸς δόξα αἵρεσιν 
>] ~ 4 rd ~ (2 οὐ moet’ ϑέσις 1 ς ἢ Ἡραχλείτου ὅτι πάντα χινεῖται, 7 ὌΝ 

oO 
a Os a [0] - 

wii 

(ἢ A R - S i 
/> σ a is g 3 Vv 3 

Παρμενίδου ὅτι ἕν τὸ ὃν χαὶ ἀχίνητον, ἢ ᾿Αντισϑένους ὅτι οὐχ ἔστιν ἄντι- bo or 

λέγειν: ϑέσις γάρ ἐστι παράδοξος ὑπόληψις ἑνὸς τῶν χατὰ φιλοσοφίαν γνω- 
΄ ΝΑ > ) \ “εν - , 7% 9 τ 5.8." ptuwy. τὸ G& ᾿ἀστείων᾽ χαὶ αὐτὸ χαλῶς πρόσχειται, ἵν’ Mow ἀξιόλογοι 

’ - ~ 5 

ἥμονες: ἐὰν γὰρ maw εἰχαιολόγοι χαὶ ἀγελαῖοι, οὐ ποιοῦσιν οὐδὲ 

τήμην. πρὸς ἑαυτοὺς συμφωνούντων χαὶ πρὸς ἄλλους δια- 

80 φωνούτων᾽ " ἐὰν γὰρ χαὶ πρὸς ἑαυτοὺς χαὶ πρὸς ἄλλους συμφωνῶσιν, οὐ ποιοῦσιν 

αἵρεσιν ἀλλὰ τὸ ἀντιχείμενον τῇ αἱρέσει, τοῦτ᾽ ἔστι ΣΡ): ἔννοιαν: Yapaxty- 
σ᾽ οἵ. 

ρίζει γὰρ τὴν πιθοῦ συμφωνία μετὰ διαφωνίας, χαὶ οὐχ ἐν τοῖς genre 

ἀνθρώποις ἀλλ᾽ ἐν ἀστείοις χαὶ ἀξιολόγοις. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς αἱρέσεως. 
i δι a22rZ rides. Ἔ ἘΞ ἑπτὰ Po = am 4g ἘΣ ΟὟ \ x 3 re 929r 

δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι χατὰ Exta | τρόπους ὀνομάζονται al χατὰ φιλοσοφίαν 
need A 0 ane ᾿ os ID = ᾿ ᾿ \ A teh , 

35 αἱρέσεις. ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἱρεσιάρχου, ὡς []λατωνιχοὶ xat ᾿Αριστοτελιχοί, 
ΐ | ἀπὸ τὴς πατρίδος τοῦ αἱρεσιάρχου, ὡς Κυρηναϊχοὶ δι᾿ ᾿Αρίστιππον ἢ 

3 πρῶτον om. Ὁ ὄνομ. Ρ ὃ τέχνῃ καὶ ἐπιστήμῃ b 6 ἢ καὶ πρὸς Ὁ 

διδαχτιτή ΚΡ 7 ἀτελεῖ H 16 ποίους Ὁ 11 αἱρέσις Η ἢ] καὶ HPb 
19 ἀλλ᾽ --- ̓Αρίστιππον (v. 86) eicias ἐπεὶ Ὁ 21 αὐτῶν HP post 
εἴπωμεν add. τί ἐστιν αἵρεσις ὅτι ἡ δόξα P 22 μὲν om. Ὁ ἄλλους δὲ coll. KH 

23 pr. χαὶ om. Kb an εἶπον ἢ 24 ἡ Ἣράχλ.] ef. Zelleri Ph. Gr. I* p. 576 not. 1 

24. 25 7 Παρμ. K (ef. fr. 8,3 sq. Diels) 25 ἣ ̓ Αντισὃ. Καὶ (ef. Mullach II p. 282) 

27 χαὶ αὐτὸ om. Καὶ 90 συμφωνοῦσιν HP 35 xai] 7 P 36 alt. ἢ] καὶ b 
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᾿Ερετριεῖς διὰ Μενέδημον tov perpen ἢ Meyaorxot διὰ Τερψίωνα xat 
Εὐχλείδην τοὺς Μεγαρεῖς, ὅϑεν χαὶ Μεγαριχὴ φιλοσοφία, ἣ ᾿Πλιαχοὶ διὰ 
Φαίδωνα τὸν ἀπὸ τῆς Ἤλιδος. χαὶ οὕτω μὲν ἀπὸ τῆς τοῦ αἱρεσιάρχου 

πατρίδος. 
ra e “Ὁ \ a A 

0, WS Of Στωϊχοὶ διὰ Ms A = Φ ce < aA 
Ἃ 5 \ ~ ΄ 5 δ᾽ \ . \ 

Η ἀπὸ τοῦ τόπου, ἐν ᾧ τὰς διατριβὰς σι 

δι > Sent?) ~ , , Ces) > ye = 

τὴν ἐν τῇ ᾿Αττιχῇ ποιχίλην στοάν, ἐν ἣ ἐπαίδευε Ζήνων ὁ Κιττιεύς, οὐχ 
> ΄ ΄ ᾿ ε > 5 \ 5) 

ὃ ᾿Πλεάτης ὃ xat Llappeviderns ὃ ἀμφοτερόγλωσσος, περὶ οὗ εἴρηται 
υφοτερογλώττοιο μέγα σϑένος οὐχ ἀλαπαῦνὸν 

ήνωνος. 
> ae 2 >) > 2Q. >) σ > 5 \ 3 [4 e , \ 

10 ἀμφοτερόγλωσσος δ᾽ ἐχλήϑη οὐχ ὅτι διαλεχτιχὸς ἦν, ὡς ὁ Κιττιεύς, χαὶ 
\ >t \ Ὁ af. 74 \ ah: ΄ 2)Sy SV 2) σ —~ FN τως > pire eer τὰ αὐτὰ ἀνεσχεύαζε χαὶ χατεσχεύαζεν, ἀλλ᾽ ὅτι τῇ ζωῇ διαλεχτιχὸς ἦν 

ΕΣ % , Vays ay ~ > © \ \ > , ¢ , 

ἄλλα μὲν λέγων ἀλλα δὲ φρονῶν: ἐρωτηθεὶς γὰρ οὗτός ποτε ὑπό τοῦ 
΄ , > ~ ΓΦ ~ 

τυράννου τίνες εἰσὶν οἱ μάλιστα ἐπιβουλεύοντες τῇ τυραννίδι αὐτοῦ, τοὺς 
, vo 5 a\ \ \ 5 wat 3 ‘ a Q 2 > Qi 

δορυφόρους ἔδειξεν: ὃ δὲ πεισϑεὶς χαὶ ἀνελὼν αὐτοὺς διεφϑάρη: ayadov 

18 γὰρ ἐνόμισε τὸ ψεύσασϑαι διὰ τὴν τοῦ τυράννου ἀναίρεσιν. χαὶ τῷ οἰχείῳ 

διδασχάλῳ ποτὲ [lappevtdy ἕν λέγοντι τὸ ὃν χαὶ τὸ εἶδος, ἐχ τῆς ἐνεργείας 
Vv , 7 

πολλὰ τὰ ὄντα, συντίϑησιν ex τεσσαράχοντα ἐπιχειρημάτων ὅτι Ev τὸ ὄν, 

ἀγαϑὸν νομίσας τῷ οἰχείῳ συμμαχεῖν διδασχάλῳ. χαΐ ποτε πάλιν τῷ αὐτῷ 

συνηγορῶν διδασχάλῳ ἀκίνητον λέγοντι τὸ ὄν, διὰ πέντε ἐπιχειρημάτων 
> ty \ > , 

20 χατασχευάζει ὅτι ἀχίνητον τὸ ὄν" nts ἀντειπεῖν uh δυνηϑεὶς ᾿Αντισϑένης ὃ 
΄-Ν 3 ΄ ~ NAY EY Cd 

Κυνικὸς ἀναστὰς ἐβάδισε, νομίσας ἰσχυροτέραν εἶναι πάσης τῆς διὰ λόγων 

ἀντιλογίας τὴν διὰ τῆς ἐνεργείας ἀπόδειξιν. οὕτω μὲν χαὶ ἀπὸ τοῦ τόπου 

| τῆς συνουσίας. 
Ι Ἃ ΕΝ ~ 2 ~ » 2 ce ς 7" ΄ (ies \ 

| H απὸ τὴς EV τοις φιλοσόφοις ἐεπιχρίσξως, WS οἱ Egextixot OUTOL γὰρ 

25 ἀχαταληψίαν ὃ δοξάζοντες ἐπεῖχον τὰς λύσεις τῶν προτάσεων. ἐχλήϑη δὲ 

χαὶ τρίπους 7 το αὐτῶν, ἐπειδὴ τριπλᾶς ἐποιοῦντο τὰς EEE 

ΠΣ yap 6 τι ἣ ψυχή, 
ἀϑάνατος 7 ἀυφότερα ἢ οὐδέτερον. ἐχλήϑη δὲ χαὶ ἀπορηματιχὴ διὰ τὸ eS 

C \ xn 1Q 7 a an R σ Ξ 

θνητὴ 7 ἀϑάνατος, ἔλεγον ὅτι 7 ϑνητὴ 7 

ἀπορεῖν μόνον χαὶ μὴ ἐπιλύεσϑαι. οὗτοι δὲ ἀντίχεινται τοῖς Πρωταγορείοις" 

80 οἱ γὰρ [Ιρωταγόρειοι τἀληϑὲς ἐπ πρέσβευον, λέγοντες ὅτι τὸ δοχοῦν Exaotw 

ἀληϑές ἐστιν. ἐλέγχει 62 ὁ hee ἰδία ee 5 τοὺς μὲν ’ Ewextexods 

ἐν τῷ Θεαιτήτῳ λέγων πρὸς αὐτοὺς οὕτως" ὅτι ̓  χατειληφότες λέγετε μὴ 

1 μενέδιμον Η 2 tov μεγαρέα K ἰλιακοὶ HP 3 Ἤλιδος Ὁ: ἰλιάδος 
HKP 5 tod (ante τόπου) om. P ὡς οἱ] οἷον HPb 6 post ἀττιχῇ 

add. ὅτι ποικίλη ἦν 7 στοὰ ἐν ἢ ἐσχόλαξον οἱ στωιχοί P 7 παρμενίδιος P εἴρηται] 

ἃ Timone (cf. Diog. L. ΓΧ 25) 8 ἀμφοτερογλώσσου te Diog. 13 μᾶλλον Ὁ 

14 πισϑεὶς Η χαὶ om. Ὁ 15 ἐνόμησε P ἀνέρεσεν P 16 ποτὲ 616. 

coll. b an ἐχ (δὲ 11 συντήϑησιν Η ἐπιχείριμ. Η! 19. 20 διὰ --- ὄν 

in mrg. suppl. ΡΣ 20 ἀντιπεῖν P δυνηϑη P 21 πᾶσαν KP 

22 τῆς év.] τῶν ἔργων b ἀτόπου P 24 ἐφιχτοί HP 25 δὲ om. Ὁ 
26 διαίρεσις Καὶ τριπλᾶς] τριπλάσιον K ἀποχρ.} ἀπορίας b 27 ὅτι, HKP: 

εἴτε Ὁ: τί ἐστιν Olymp. addy. ἢ ὃν. Ὁ 28 ἐχλήϑησαν δὲ καὶ ἀπορηματιχοὶ Ὁ 

30 οἱ γὰρ Πρωταγ.] ef. Ammon. p. 66,26 91 ἐφιχτιχοὺς P 92 ἐν τῷ Θεαιτήτῳ] 

Spectare videtur p. 182 D sq. ὅτι om. Ὁ λέγεται Ρ 
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εἶναι χατάληψιν ἣ wy Marea pe tes; χαὶ ef υὲν χατειληφότες, ἰδοὺ | ἔστι 222¥ 

χατάληψις" εἰ δὲ μὴ χατειληφότες, οὐ πειϑόμεϑα ὑμῖν μὴ χατειληφόσιν ὅτι 
: : : Ἔξ. το ae : 
ἔστιν ἀχαταληψία᾽. τοὺς ὃς [pwrayopsfous ἐλέγχει ἐν τῷ [Πρωταγόρα δια- 

in | ‘ i ‘ 

i o oO ΄ ~ + ΄ 5 4 4 = λόγῳ λέγων οὕτως" ὅτι ᾿ ἡμεῖς, ὦ Πρωταγόρα, λέγοντές σε δοξάζειν χαχῶς 
>) 4G , a ! ar = 5 X \ 3 € / \ ! re μὰς ΕΝ Vv 

5 ἀκληϑεύομεν ἣ ψευδόμεϑα: εἰ μὲν yap ἀληϑεύομεν, σὺ ψεύδῃ, χαὶ ἰδοὺ ἔστι 
ΤΣ iN) > as ! Ὁ "7 = ~ 5 x C , δ κι 4% Ἐφ = a ! “ΝΗ τὸ ψεῦδος" εἰ δὲ ψευδόμεϑα σοῦ ἀληϑεύοντος, ἰδοὺ πάλιν ἔστι τὸ ψεῦδος. 

- v 34 > > 

ψεύδῃ οὖν, χἄν te ἀληϑεύῃς χἄν te ψεύδῃ. xual ἐπάγει λέγων ὅτι Πρω- 
ctovoogc Φεύήδετ yoy τε Oh ved 3 ἥν me Wear δὲ 7A τ τέλ δι᾿ ταγόρας ψεύδεται, xav τε ἀληϑεύῃ χἄν τε τ 6 δὲ ᾿Αριστοτέλης δι 

~ 5 ~ 2 35 pr ~ 
ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιχει τὰ τς ἐλέγχει διὰ τὸ ἀξίωμα τῆς ἀντιφάσεως" . 

10 εἰ γὰρ ot μὲν πάντῃ φευδῇ ὃ δοξάζουσιν ot ὃ 
i 

πᾶντῃ ἀληϑῆ, ἀντίφασις τὸ 

ἀντίφασις συναληϑεί Sean τοιοῦτον, οὐδέποτε δὲ . οὐδὲ γὰρ πάντως ἀληϑῆ ~ 
3¢ ΄ a~ Cue ΄ 

οὐδὲ πάντως ᾧευδῆ. ταύτης GE τῆς αἱρέσεως ἐνόυμσαν τινες zat τὸν Πλᾶ- 
‘ t i i i 

_ 

> - ~ > ~ ΔΓ ς “ὦ > | 
τωνα εἶναι διὰ τὸ χεχρῇσϑαι δισταχτιχοῖς προσρήυασι, λέγοντα ᾿ δοχῶ wor 4 

NC ov, ) ,¢ oe > Ves ded Qf ? 355 Χ la ΄ > : 

χαὶ ‘tows? zat ‘tayo zat ᾿ὑπολαμβάνω᾽. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὁ [᾿λάτων δι 4 
Vy bl4 > ec 3} ΄ v la 

15 ἀχρίβειαν ἔλεγεν, οὔτε ὃὲ ὃ ἀχριβὴς πάντως ἐφεχτιχὸς οὔτε ὃ ἐφεχτιχὸς 
δ ὟΝ Vv 5 ~ 5 - ~ 

ἀχριβής. πλὴν οὐχ ἐφεχτιχὸς 6 [Πλάτων ἔστι γὰρ πολλαχοῦ ἀχοῦσαι αὐτοῦ 
Vy τῳ Ἁ Sr ~ 

Eyovtos χαὶ ἀποφαινομένου, ὅπῃ ἔλεγεν ὡς χατὰ τὸν ποιητήν, ἐν μὲν τῷ 

Φαίδρῳ ὅτι ἢ ψυχὴ πᾶσα ἀϑάνατος χαὶ ἐν τῷ Φαίδωνι ὅτι ἀδαμαντίνοις 
\ ~ a ~ μ. ~ \ a7 Ὑ b) , ~ ~ 

δεῖ δεσμοῖς τὴν δόξαν ταύτην ἔχοντα περὶ τῆς ἀϑανασίας τῆς Ψυχῆς εἰς 
CT | > 7 3 ee NI 2 σ a δ \ ~ 5 z, ~ A 

20 Αιδου ἰέναι, xav τοῖς Νόμοις ὅτι ἀληϑέστερα τὰ νῦν λεγόμενα τοῦ τὴν 

Κρήτην νῆσον εἶναι (ἐν Κρήτῃ γὰρ τὰς διατριβὰς ἐποιεῖτο: οὐ γὰρ ἠξίου 
Vv \ ~ ΄ ~ Ν Γ \ 2 , Ἂν \ »Ἥ 

τ' σχηνὰς τῶν αὑτοῦ διαλόγων ποιεῖσϑαι τὰς ᾿Αϑήνας διὰ τὰ συμβάντα ! t 
\ πὶ Σωχράτει), xat ἐν τῇ Πολιτεία φησὶν ὅτι prodmowucta χήρυχα Στέν- 

εξ [- 

5 
ec 
ci 

τορος μεγαλοφωνότερον, ὅστις ἀναβὰς ἐφ᾽ ὑψηλοῦ βήματος ἀναβοήσει ὡς 
ry 

τῷ or 

oa X a7 PEN ΄ ἣν > , ΄ 9 ’ ~ ~ ον 

ὃ υὲν δίχαιος εὐδαίμων, χαὶ εἰ Addy παντας ἀνθρώπους τοιοῦτος ὧν χαὶ 
ι ‘ 2 il 

διὰ τοῦτο ἄδιχος νομιζόμενος μαστιγοῖτο, ὃ δὲ ἄδιχος adios, χαὶ εἰ λάϑῃ 

πάντας ἀνθρώπους τοιοῦτος My χαὶ διὰ τοῦτο δίχαιος νομιζόμενος τιμῷτο 

ὑπὸ πάντων. ἐπεξέτεινα δ᾽ ἂν τὰς χρήσεις τοῦ [ἰλάτωνος χατασχευαζούσας 
- 5 ~ > ~ 

ὅτι οὐχ Fy ἐφεχτιχός, εἰ μὴ ὅτι πρόλογος νῦν ᾿Αριστοτελιχῶν πρόχειται, τ 

80 οὐχὶ δὲ [[λατωνιχῶν. 

} 
3 1 zai om. b post ἰδοὺ ΠῚ litt. eras. Καὶ 3 ἐν τῷ τοῦ Πρωταγόρου διαλόγῳ Ὁ 

τῷ Πρωταγ.] potius in Euthyd. p. 287 E sq. vel Theaet. p. 170 A sq. 4 post οὕτως 

add. ὅσα περὶ ψεύδους ὅτι ἔστι P χαχῶς δοξ. σε coll. Ὁ 6 pr. to om. b. 

7 ἀληϑεύῃς] ἀληϑεύεις P post alt. ψεύδῃ add. πάντως (πάντῃ Ὁ) δὲ ψεύδῃ HPb τ΄ 

8. Ἄριστ.] Metaph. Γ 4 p. 1001} 18 sq. 10. πάντι (pr. 1.) H: πάντα Ὁ πάντα 

(alt. 1.) Pb 11 ἀληϑεύει KP 11. 12 πάντα (utrobique) Ὁ 13 δισταχτ, 

εἰχαστιχοῖς Ὁ λέγοντος P 15 ἐφεχτ. πάντ. coll. Ὁ 11 ὅπη] ὅτι bb Oe 

11. 18 ἐν μὲν τῷ Φαίδρῳ] p. 245°C 18 ἐν τῷ Φαίδωνι) potius Reipubl. X 15 
p. 619 A 20 ἀφιέναι H! χὰν τοῖς Νόμοις] IL 7 p. 662 B 22 σχηνὴν Ὁ 

αὑτοῦ Ὁ: αὐτοῦ HPK tas “AQ. π. coll. Ὁ 23 ἐν τῇ Πολιτείᾳ] 124 p. 353 E 88. 
IV 19 p.445 A vistuciveta P 24 ὅστις] ὃς Ὁ 25. 26 corrigas λάϑοι 

25. 21 παντὸς ἀνθρώπου HP 26 post τοῦτο add. δίχαιος νομιζόμενος τιμῶτο ὑπὸ 

πάντων del. Ρ μαστιγῶτο HPb hater P 28 éxetétiva P ante | 

χατασχ. add. tas Ὁ 29 post μὴ addas ἐνενόησα 30 δὲ om. HPb 
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7 , fy ~ 5 

Πέμπτος TOOTOS Ui της ἐπωνυμίας 

ἀπὸ τοῦ τρόπου τῆς 

ὕησαν διὰ τέσσαρας αἰτίας: 7 γὰρ διὰ 
5 ΠΡΥᾺ ὙΦ ee RAIN ΝΣ ς ΄, >. , 2>_Q7 \ 

QvUtTOL AOlS ιφορία ξΞπετηόξυον ὡς OL χυνες O7F,U.0014 SOULELY χα! ἀφ 

τίλοῖς 
’ 

ὀρεγόμενοι" ἔ 

imately ual ἐν π ον x 2 = Q ΟΣ S τῇ re) ὩΣ ( εἰ Φ ἘΞ 

χαλοῦ 
\ 2) © > ὧν τ » 

χοινῇ χαὶ ἰδία πρόάττεσϑαι, εἰ δὲ οὐχ ἔστιν 
5 \ ᾿Ν , " Ἁ > 3 b} ~ 

ὑτὸ διαπραχτέον- οὐ γὰρ ἦν παρ᾽ αὐτοῖς 
55% A A A ’ X\ ai 

ἀλλὰ τὸ usv φάσϑαι τὸ OS ἐ 

10 ἀλλ᾽ ἣν παρ᾽ αὐτοῖς τ 

oc 

6 χαὶ αὐτοὶ τὴν ἀναίδειαν. οὐ τὴν χείρονα τ τῆς αἰδοὺς ἀλλὰ τὴν χρείτ 

διττὴ γὰρ ἢ ἀναίδεια, ἢ μὲν 
iva > » 

15 Uo 

ταύτην οὖν THY ἀναίδειαν ἐπετήδευον τὴν χρε 

νδρας μέγα σίνεται 

χατὰ τῶν ἀλλοτρίων τῆς αὑτῶν φιλοσοφίας. 
5 ΄ 2. \ > 

ξΞφροῦροῦν OS 
‘ 4 

\ ~ e ’ 

ζῷον ὃ χύων᾽" 

CATEGORIAS PROOEMIUM 

τῶν 

ζωῆς, ὥσπερ οἱ Κυνιχοὶ 
tee 

τὸ ἀδιάφορον 

Ἁ 5) ΓΝ ¢ ~ 

χαὶ ἐν τριόδοις παϑεύδεϊν. 
wv 

ξ SY ov 

ἴῃ , vv 

ἀγαϑόν, οὔτε 

ἱ οὔτινα δείδια 

αὕτη Beas αἰτία. δευτέρα αἰτία, ὅτι ἀναιδὲς ζῷον 6 

χαὶ αὐτοὶ τὰ δόγματα Biot φιλοσοφ 

111 

χατὰ φιλοσοφίαν αἱρέσεων 
δὲ , re \ 

φιλόσοφοι. Kovexnt δὲ ἐχλή- 
, ~ / 

τοῦ Con, Srey χαὶ 

ροδισιάζεσ 

τοῦτο 220. 
‘ σ a ~ 

γὰρ ὅτι εἰ ἀγαϑόν ἐστι, δεῖ 
ΝΣ 

KOT] οὔτε ἰοιὰ 

γχξ χρυμμένον εἶναι, 

eee CUTS. 
> , 

XOWY, ce 

χείρων τῆς αἰδοῦς ἢ OF χρείττων, 

ἢ δ᾽ ὀνίνησι 

είττονα αἰδοῦς, οἷον ὑλαχτοῦντες 

τρίτη αἰτία, ὅτι φρ stig τιχὸν 

ας διὰ τῶν 
‘ 

ἀποδείξεων χαὶ μέγα ἐφρόνουν ἐπὶ τούτῳ φαίη γὰρ ἂν ἢ τύχη πρὸς Av- 
DS 20 τισϑένην τὸν προστάτην τῆς αἱρέσεως ταύτης οὕτως 

ἐννέα δὴ προέηχα τανυγλώχινας ὀϊστούς, 

τοῦτον 6 οὐ δύναμαι βαλέειν χύνα λυσσητῆρα, 
΄ “ ~ 

αὐτῷ συμφορὰς ἐπήγαγον, σ la ’ὔ 

ὅτι, φησί, τοσαῦτας 50 

χαταβαλεῖν τὸ φρόνημα. 

᾿ 5 >> 7 OC > ~ 

χαὶ οὐχ ἠδυνήϑην αὐτοῦ 

αὕτη χαὶ ἢ τρίτη αἰτία. τετάρτη δὲ ὅτι δια- 

95 oe ζῷον ὃ χύων γνώσει χαὶ ἀγνοίᾳ τὸ φίλον χαὶ τὸ ἀλλότριον ὁρίζον" 

ὃν γὰρ PEL νομίζει φίλον εἶναι, χαὶ εἰ ῥόπαλον ἐπιφέροιτο, ὃν δ᾽ ἀγνοεῖ, 

ἐχϑρόν, χαὶ εἰ δέλεαρ ἐπιφερόμενος εἴη" οὕτως οὖν χαὶ οὗτοι τοὺς μὲν ἐπι- 

τηδείγυς πρὸς φιλοσοφίαν φίλους ἐνόμιζον χαὶ εὐμενῶς ἐδέχοντο, τοὺς δὲ 
ἀνεπιτηδείους ἀπήλαυνον δίχην χυνῶν xat αὐτῶν ὑλαχτοῦντες. διὸ χαὶ ὃ 

80 [ἰλάτων ἐν τῷ [Ὀργίᾳ φησὶν ὅτι ἔχει τινὰ oa ὃ χύων διαχρίνειν φίλον 

ἀπὸ ἐχϑροῦ. χαὶ τὸ τω δὲ ἀλήϑειαν χαὶ ψεῦδος μόνου φιλοσόφου. 

οὕτως χαὶ ὃ πέμπτος τρόπος. 
Ag | ΄ ~ > 

Εχτος δὲ τρόπος ἀπὸ tod τέλους, ὥσπερ Ἡδονιχοί: τέλος γὰρ 
~ "» ’΄ ~ Pp a , os 

τῶν ὄντων τὴν ἡδονὴν ἔλεγον: ὧν τῆς φιλοσοφίας χατῇρξεν Extxovpos, ᾧ 

2 τρόπου] πρότου P post φιλόσοφοι add. διὰ τί κυνιχοί Ρ 3 τοῦ ζώου] τῆς ζωῆς Ὁ 

4 ἀδιαφορίαν Ὁ 7 εἰ δὲ] 7 HPb ante οὔτε x. add. xat HPb 8 αὐτὸ om. 

Hb ἀλλὰ om. Kb (cf. Hom. λ 443) φάσϑαι] φαίνεσϑαι Καὶ 

χεχρυμμένων Pb 11. εἰπὲ] ἠὲ Hom. Η 196 

ἔμπυς Ρ 12 δευτέρα αἰτία in mrg. suppl. P ἀνεδὲς H 14 ἡ μὲν χρείττων 

"ἡ 62 x. ὃ 15 ἥ τ᾽ Hom. ὦ 45: ἥτε Hb: ἥτις ΚΡ ἢ δ] ἡ 68 HKP: ἥτε, b: 46° 
Hom. 17 αὐτῶν libri 20 προστάντα H 21 ἐννέα] ὀχτὼ Hom. Θ 297 

γλώχεινας P 22 τοῦτον. .] Hom. Θ 299 24 χαταβάλαι HPb ἡ om. K 
τηδεία P 28 εὐμενεῖς Ὁ 90 ἐν τῷ Γοργίᾳ] potius Reipubl. Il 15 p. 375 Esq. 
an διαχρίνων ? 33 6 ἕχτος Ὁ φιλ. 

zat χεχρ. Hom. 

δείδιμεν Hom. ἔμπτης K: 

τανυ- 

27. 38 ἐπι- 

τι ΗΡ 

ὧν HKP τρύπος om. K 34 ὧν τῆς φιλ. Ὁ: τῆς 
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, κι > Ἢ , 

συνήχυασεν ὃ Μένανδρος. οὗτοι δὲ οἱ “Extxodperor χαὶ μέχρι τῶν ὈΠΗ͂Σ 

εριξ 
i 

Totwy τὴν πρόνοιαν, ἵνα μὴ πράγματα σχῇ τὸ ϑεῖον x ργαζόμενον τὰ 

τῇδε. μέμνηται δὲ τῆς δόξης ταύτης χαὶ Μένανδρος ἐν τοῖς ᾿᾿πιτρέπουσιν, 
\ 

= 

νίκα φησὶν 
-6 

5 οἴει τοσαύτην τοὺς ϑεοὺς ἄγειν ae 
ὡς ἀγαϑόν te χαὶ χαχὸν xa? ἡμέραν ! 

νέμειν ἐχάστῳ σμιχρὸν ἦν 

οὗτοι ἔλεγον τέλος εἶναι τὴν ἡδονήν, οὐ τὴν αἰσχρὰν δῆϑεν τὴν δι᾿ ἀφρο- 
δισίων χαὶ ἄλλων ἡδυπαϑειῶν, ἀλλὰ τὴν ἀσχολίαν τῶν παϑῶν χαὶ χατα- 

10 στηματιχήν. τὴν χαϑιστῶσαν τὴν ψυχὴν ὥστε μὴ πάσχειν | αἰσχρόν τι 290. 
πάϑος" οὐδὲ γὰρ ἡδονὴ τέλος τῆς φύσεως" οὐδὲ γὰρ διὰ τοῦτο ἐνεργεῖ 7 
φύσις, ἵνα ἡδώμεϑα, ἀλλὰ συνέπλεξεν ἡδονὴν τῇ ἐνεργεία οἷον δελεάσασα 
χαὶ Ἰοητεύσασα μᾶς δι᾿ αὐτῆς πρὸς τὸ ἐπίμοχϑον τῶν ἐνεργειῶν: ἐπί- 
woytov γὰρ μὴ πεινῶντα ἐσϑίειν zal μὴ διψῶντα πίνειν. ἢ ἡδονὴ οὖν 

15 οὐχ Ἐπ τέλος, ἀλλ᾽ ἕπεται ἤτοι συυπλέχεται τῇ χατὰ φύσιν ἐνεργεία, 

ὥσπερ ἣ σχιὰ τι ἐν φωτὶ βαδίζοντι. οὕτως χαὶ ὁ ἕχτος τρόπος. 

Ἕβδομος τρόπος τῆς ἐπωνυμίας τῶν χατὰ φιλοσοφίαν αἱρέσεων ὁ ὀνο- 

υασϑεὶς ἀπό τινος συμβεβηκότος, ὡς οἱ [Περιπατητιχοὶ ἀπὸ τοῦ []λάτωνος 
χατὰ περίπατον τὰς συνουσίας ποιουμένου διὰ τὸ ἅμα τῇ ψυχῇ τὸ σῶμα 

Ξ τ ef a \ Pha 5] —'¢ ᾿ A yA pee Ὁ we = δι τ ᾿ 20 γυμνάζειν. χαὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἀναχωρήσαντος διαδέχεται τὴν σχολὴν 
αὐτοῦ Σπεύσιππος ὃ υἱὸς τῆς Πρωτώνης ἀδελφῆς τοῦ Πλάτωνος: οὐχ 
ἐτύγχανε γὰρ τηνιχαῦτα παρὼν 6 ᾿Αριστοτέλης: μετασταλεὶς γὰρ ἣν ὑπὸ 

παν πῇ ee ς - . en ας a Φιλίππου ἐν Μαχεδονίχ ἐπὶ τῷ παιδεῦσαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ᾿Αλέξανδρον, ὃν 

παραλαβὼν οὕτως ἐπιμελῶς ἐπαίδευσε τὴν βασιλιχὴν ἐπιστήμην ὡς ἐπι- 

λέγειν τὸν ᾿Αλέξανδρον, ἡνίκα μηδένα ὠφέλησεν, ὅτι ̓  σήμερον οὐχ ἐβασί- | τῷ σι 

λευσα" οὐδένα γὰρ εὐεργέτησα᾽. xal ποτε τοῦ ᾿ Δριστοτέλους εἰπόντος ὅτι 
» , \ L4 2 > ~ la \ » ἡ aed > σ 

ἄπειροι χοσμὴι XATA Δημόχριτον, ETLOAXPUGAL φᾶσι TOV Ἀλέξανδρον, oT 

οὐδ᾽ ἑνὸς ὅλου χόσμου ἠδυνήϑη ἐπιχρατῆσαι. ἐχεῖθεν 68 ὑποστρέψας ὃ 

᾿Δριστοτ ἔλης διαδέχεται τὴν σχολὴν τοῦ Σπευσίππου σὺν Ξενοχράτει, χαὶ | 
30 ἀμφότεροι ἐλέγοντο [Περιπατητιχοὶ τοῖς τόποις δος οἱ μὲν γὰρ ἐχα- 

λοῦντο Λύχειοι [Ππριπατητιχοί, ὡς of? Αριστοτελιχοί, of δὲ ἄλλοι ᾿ Axadyuatxot 

Περιπατητιχοί, ὡς οἱ τοῦ Ξενοχράτους. τῷ χρόνῳ δέ, οἷα συμβαίνει, ἐξέλιπε 
(τῶν) μὲν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου χαὶ ἐχαλοῦντο [Περιπατητιχοὶ χωρὶς τοῦ 

1 post μένανδρος add. δόξα ἐπιχουρείων P οἱ ᾿Επικούρειοι] cf. Useneri Epic. p. 241 

3 ταύτης om. Ὁ Μέν. ἐν τοῖς “Exttp.] fre. 178 (Kock III p. 51) 4 ἡνήχα H 
5 οἶμαι Ὁ τοὺς] πρὸς (coni. τοὺς) Ὁ 6 τἀγαϑόν te χαὶ τὸ χαχὸν coni. 

Kock 7 σμικρ. ἦν] Συιχρίνη corr. Meineke 8 τέλος iter. del. H 12 ἐσυνέ- 

πλεξεν P οἷα Ὁ 14 αἰσϑίειν Η 7, om. HP 15 ἔστι] ἔτι H 17 τὴϑ 

ἐπωνυμίας om. Ὁ 18 συμβεβηχότως Η! 19 τὴν συνουσίαν Ὁ ποιούμενοι Ρ 

20 χαὶ] an od? avaywp.] ywp. KP 21 Πρωτώνης]} corrigas Ποτώνης, ef. 

Diog. L, ΠΠ 4, Suid. s. v. Πλάτων et Σπεύσιππος, Aristotelis vitae Mare. p. 429,11 (Rose) Ὁ 

22 6 om. K 23 τῷ] to HPb 24 ἐπιμελῶς om. Kb 25 μηδὲν KPb 

26 εὐηργέτησα HP 27 ὅτι] εἰπόντα Ὁ 28 ἠδυνήϑην Hb ὁ om. Καὶ 

31 et 119,1 Λύχειοι b: λύχιοι libri 91 ἄλλοι om. Ὁ 91 et 119,2 ἀχαδημιακοὶ Hb 

32 ὡς om. Ὁ 99. τῶν inserui 
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Λύχειοι, τῶν δὲ Ξενοχρατείων τὸ τῆς ἐνεργείας ὄνομα ἐξέλιπε χαὶ ἐχαλοῦντο 

᾿Αχαδημαϊκοί. [Περιπατητιχοὶ οὖν ἐχαλοῦντο, οὐχ ὅτι χατὰ περίπατον ἐξ- 
ηγοῦντο, ἀλλ᾽ Ott τς τὴν σχολὴν τοῦ [[λάτωνος, διὰ μέσου Σπευ- 

σίππου, χατὰ περίπατον ποιουμένου τὰς ἐξηγήσεις. 

5 Οὗτοί εἰσιν of ἑπτὰ τρόποι τῆς ἐπωνυμίας τῶν χατὰ φιλοσοφίαν 

αἱρέσεων. προσϑῶμεν δὲ χαὶ ἡμεῖς χαὶ τὴν αἰτίαν τοῦ εἶναι ἑπτὰ μόνον 
τοὺς τρόπους χαὶ μήτε πλείονας μήτε ἐλάττονας. δεῖ εἰδέναι ὅτι ὠνομά- 

σϑησαν αἱ κατὰ φιλοσοφίαν αἱρέσεις ἢ ἀπὸ τύχης, ὡς Περιπατητιχοί, 7 ἀπὸ 
διανοίας, (ἀπὸ δὲ διανοίας) ἢ ἀπὸ πε oe ἢ ἀπὸ προηγουμένου, χαὶ 

10 ἀπὸ rapes ay ἢ ὀνόματος ἢ τόπου. χαὶ εἰ μὲν ὀνόματος, ὡς Πα τῶ: 

γιχοί, εἰ 65 τόπου, ἣ χωριστοῦ ἣ ἀχωρίστου. χαὶ εἰ μὲν ἀχωρίστου, Tore 
τὴν τῆς πατρίδος ἐπωνυμίαν, | ef OF χωριστοῦ, ποιεῖ τὴν ἀπὸ τόπου 234 

ἐπωνυμίαν. ἀπὸ ὃὲ προηγουμένου ἢ ἀπὸ τοῦ τέλους, ὥσπερ of ᾿Ηδονιχοί, 7 
ro) Ses eS ano τῆς πρὸ τέλους ESE IOS χαὶ ταύτης FH γνωστιχῆς 7 ζωτιχῆς. καὶ 

X 

15 εἰ μὲν γνωστιχῇς. ποιεῖ τοὺς ᾿Εἰφεχτιχούς, et δὲ ζωτιχῆς, ποιεῖ τοὺς Κυνιχούς. 
ταῦτα χαὶ περὶ τῆς αἰτίας τῶν ἐπωνυμιῶν. 

Δεύτερον ἣν χεφάλαιον τῶν προτεϑέντων τὸ εἰπεῖν τὴν διαίρεσιν τῶν 

᾿Αριστοτελιχῶν συγγραυμάτων χιλίων ὄντων τὸν ἀριϑμόν, ὡς ᾿Ανδρόνιχος ᾿ΠπΠπισὶ \. ει 

παραδίδωσιν ὁ Ff ποίτου ἑνδέχατος γενόμενος διάδοχος. τῶν τοίνυν ᾽Αριστο- 

20 τελιχῶν συγγραμμάτων τὰ μέν εἰσι μεριχὰ τὰ δὲ χαϑόλου τὰ δὲ μεταξύ. 

ἐεριχὰ δὲ λέγονται οὐχ ἁπλῶς τὰ πρὸς ἕνα γεγραμμένα (δυνατὸν γὰρ χαὶ € Ned) : | 
~ , ΄ 

χαϑολιχὸν πρᾶγμα πρὸς ἕνα γράψαι" οὕτω γοῦν ἣ ΠΙΕερὶ χόσμου πραγματεία 
τ τ ) > ~ ~ 5 5 

χαϑολιχὴ οὖσα τε Αλεξάνδρῳ τῷ HEELS, ἀλλὰ μεριχὰ λέγω 

ὅσα περὶ ἑνὸς χα ἰχοῦ χαὶ πρὸς ἕνα, ὥσπερ at ἐπιστολαὶ αὐτοῦ" at γὰ ’ | 
\ Y 5) > \ \ 4 ΄ ) 

ἐπιστολαὶ πρὸς ἕνα εἰσὶ γεγραμμέναι, ἃς ἐν ὀχτὼ βιβλίοις συνήγαγεν ᾿Αρ- τῷ or 

τέμων τις μετὰ ᾿Αριστοτέλην γενόμενος. χαὶ χαϑόλου δὲ λέγονται ὅσα περὶ 
‘ ‘ 

πάντων THY μονοειδῶν CrohauBaver, ὡς ἢ Φυσιχὴ ἀχρόασις φυσιχῶν πάντων | 
Lg χαὶ ἢ [Περὶ οὐρανοῦ χαὶ τὸ Περὶ γενέσεως χαὶ Bs χαὶ τὰ Μετέω ope ως 

> 

id Wey 
{LE πάντων τῶν ἐν τῷ μεταρσίῳ τόπῳ ἱσταμένων. τὰ δὲ μεταξὺ ὅσα μήτε 

80 περὶ πάντων μήτε περὶ ἑνὸς ἀλλὰ περὶ ΕλΒΙ νῶν διαλέγεται, ὡς ἣ ἱστορία. 

διττὴ ὃξ αὕτη, ἢ μὲν πολιτιχὴ ὡς αἵ [ΙΠολιτεῖαι, ἃς ἱστόρησεν 2x τοῦ 

πολλὴν γῆν περιελϑεῖν dua’ Αλεξάνδρῳ τῷ βασιλεῖ, ἃς ἐχδέδωχε χατὰ στοι- 

χεῖον διαχοσίας πεντήχοντα οὔσας τὸν ἀριϑμόν, ἢ δὲ φυσιχὴ ὡς ἢ [Περὶ 
φυτῶν χαὶ ζῴων ἱστορία. 

1 post Λύχειοι add. οἱ ᾿Αριστοτελιχοί Ὁ ἐξέλιπε post ξενοχρ. colloc. Ὁ 2. 4 χατὰ 

περίπατον scripsi: χατὰ περιπάτων HKP: κατὰ περιπάτους Ὁ 5 χαὶ οὗτοι Hb 

Ὁ προσϑῶμεν ---ἐπωνυμιῶν (16) om. Ὁ ἡμᾶς Η xat (alt.) om. K (ef. p. 119,12) 

7 πλείους K δεῖ δὲ H 8. 9 ἀπὸ δὲ διανοίας ex Olympiodoro inserui 

9 ἢ ἀπὸ mpony.— περιστατιχοῦ (10) in mrg. suppl. P 10. 11 εἰ μὲν] ἡ μὲν P 15 τὴν 

ἐφεχτιχὴν Καὶ 19 ὁ ποίτου HPK: 6 τούτου Ὁ: ἀπὸ τούτου Littig, an ὁ Περιπάτουῦ 

(ef. p. 117,22) 25 βίβλοις Hb 26 xai eicias 28 τὰ pet.] μετεώρων Καὶ 

29 τῷ om. Καὶ τόπων Ρ συνισταμ. Hb 82 πολὴν Η τῷ om. Kb 
33 post ἀριϑμιόν add. τίς ἡ φυσική P φυσιχὴ δὲ (ἡ om) HPb 34 post ἱστορία 

add. tis ἡ χαϑόλου P 

Comment. Arist. XVIII 1, Eliae in Porph. Tsag. et Arist. Cat. 8 
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Tay δὲ χαϑόλου τὰ μέν εἰσιν ὑπομνηματιχὰ τὰ δὲ συνταγματιχά. χαὶ 6 
ὑπομνηματιχὰ μὲν λέγονται ἐν οἷς μόνα τὰ χεφάλαια ἀπεγράφησαν oe 

~ 

χε 

προοιμίων χαὶ ἐπι ἰλόγων χαὶ τῆς πρεπούσης ἐχδό doco ἀπαγγελίας. τὸ δὲ 
- ς ΄ \ , ~ " ~ ) , 

τοῦ ὑπομνήυματος ὄνομα παρὰ [Πλάτωνι χεῖται ἐν τῇ ᾿Επινομίδι συνόψει 

pl τῶν νόμων ἀνεχδότων μεινάντων ἡ ὡς 
ὥ 

5 οὔσῃ τῶν νόμων' φησὶ γὰρ ἐχεῖ πε 
ἊΨ, τ SA RES ΓΝ INS δ᾽. 55 - ἄρα φϑάνουσί τινες ὑπομνήματα αὐτῶν εἰληφότες᾽. διὸ οὐδὲ δεῖ ex τῶν 
δποβνηματικῶν πιστοῦσϑαι τὰς ᾿ Δριστοτέλους δόξας ὡς διόρϑωσιν ὕπομει- 
νάντων. τῶν δὲ De ues τὰ μὲν μονοειδῇ τὰ Ge ποιχίλα, wovoso7 

μὲν ὡς ἐνομίσϑη, τὸ [lept ἑρμηνείας ὕπο er ee) διὰ Εν ἀσάφειαν, mee 

10 γράψαι τὸν φιλόσοφον Ἐν πεν εν εἰς αὐτὸ ὑπόμνημα χαὶ δεῖξαι ὅτι χαὶ 
΄ v \ ἂν CWA \ x , Eee ae Sd > ΄ \ 

TPOOULLOY ξχξ' χαι ἐπιλογοὺς χαὶ τὴν TPSTOUGAY τῇ EXOOGEL ἀπαγγελίαν, τα 

ὃξ ποιχίλα ὡς τὰ πρὸς Εὐχαίριον αὐτῷ γεγραμμένα ἑβδομήχοντα βιβλία 

Περὶ συμμίχτων ζητη υἅάτων χωρὶς προοιμίων χαὶ ἐπιλόγου χαὶ τῆς 294» 

διαιρέσεως. 

15 Τῶν δὲ συνταγματιχῶν τὰ μέν εἰσιν αὐτοπρόσωπα, ἃ χαὶ ἀχροαματιχὰ 
ΠΥ 7 \ ὯΝ Ὁ 5 ΄ a Nie \ 4 \ ΄ aN 3 λέγονται, τὰ δὲ διαλογιχά, ἃ χαὶ ἐξωτεριχὰ λέγονται. χαὶ ὡς μὲν αὖτο- 

πρύσωπα ἀντίχεινται τοῖς διαλογιχοῖς, ὡς δὲ ἀχροαματιχὰ ἀντίχεινται τοῖς 

ἐξωτεριχοῖς: πάντας γὰρ ἀνθρώπους ὠφελεῖν βεολόμενος ὃ ᾿ Δριστοτέλης 
[4 

ἔγραψε χαὶ Ee Eee τοὺς επ ιτηδείους Bie φιλοσοφίας ἐ ἐξ οἰχείου προσώπου (διὸ on 

20 χαὶ ἀχροαματιχὰ λέγονται, ὡς δέον αὐτῶν πάντως ἀχροάσασϑαι" ὅϑεν zat 

Φυσιχὴ ἀχρόασσις, ἐπειδὴ εὐδοχιμεῖν δοχεῖ 6 Αριστοτέλης μάλιστα ἐν αὐτῇ 

χαὶ δέον αὐτῆς πάντως ἀχροάσασϑαι τοὺς ἔχοντας ἐπὶ φιλοσοφίαν), ἔγραψε 
δὲ χαὶ πρὸς τοὺς ἀνεπιτηδείους πρὸς φιλοσοφίαν τὰ διαλογιχά. χαὶ ἐν μὲν 

τοῖς ἀχροσματιχοῖς ἅτε δὴ πρὸς ἄνδρας μέλλοντας φιλοσοφεῖν διαλεγόμενος 

25 (ἀναγχαστιχοῖς. ἐν δὲ τοῖς διαλογιχοῖς) πιϑανοῖς χέχρηται λόγοις. χατα- 
σχευάζων ὃὲ τὴν ἀϑανασίαν τῆς ψυχῆς “dv τοῖς ἀχροαυατιχοῖς δι᾿ avay- 
χαστιχῶν λόγων χατασχευάζει, ἐν δὲ τοῖς διαλογιχοῖς διὰ πιϑανῶν εἰχότων" 

φησὶ γὰρ ἐν τοῖς Ilept ψυχῆς ἀχροαματιχοῖς ὅτι ἢ Ψυχὴ ἀφϑαρτος" εἰ γὰρ 
ἦν φϑαρτή, ἔδει uddtota αὐτὴν φϑείρεσϑαι ὑπὸ τῆς ἐν τῷ γήρᾳ ἀμαυρώ- 

80 σεως" τότε δὲ ἀχμάζει τοῦ σώματος παραχμάσαντος, ὥσπερ οὖν παραχυάζει 
ρϑείρεσϑαι ἀχμάζον ἄφϑαρτον: ἣ > 

σ ~ a \ 9. σ - ὅτε τὸ σῶμα axuclery τὸ δὲ ὅτε δεῖ 
ψυχὴ ἄρα ἄφϑαρτός ἐστι. χαὶ οὕτως μὲν ἐν τοῖς ἀχροαματιχοῖς. ἐν δὲ 
τοῖς διαλογιχοῖς φησιν οὕτως" ὅτι ἢ ψυχὴ ἀϑαάνατος, ἐπειδὴ αὐτοφυῶς 

2 ἀπεγράφετο Ρ 4 ἐν τῇ ᾿Βπινομίδι] p. 980 D 9 ἐλογίσϑη (in mrg. ἐνο- 
μίσϑη) Καὶ 10 ἀμώνιον H 11 ἐπίλογον Kb (cf. Ammon. in |. De interpr. 

p- 8,21 sq.) 12 πρὸς εὐχαίριον] πρὸς εὐχαιρίαν coni. Rose (Arist. frg. p. 427,8 not.); 

an πρὸς e¥xatpov? (ef. Hesychii ind. 168, p. 17 Rose) 15 ἐπιλόγων Ὁ ; 
18 πάντες b 19 τῇ φιλοσοφίᾳ Ὁ 20 πάντας Ὁ 22 πάντας Pb 4 

post φιλοσοφίαν add. ἐπιτηδείως Ὁ 23 τοὺς (post πρὸς) om. HPb 25 dvay- 

χαστιχοῖς --- OtaAdoytxots inserui ex Brandisii coniectura, qui coniecit ἀναγχαστιχοῖς ἐν δὲ 4 

τοῖς ἐξωτεριχοῖς 26 δὲ] corrigas γὰρ χἀν] corrigas ἐν μὲν i 

27 πειϑανῶν H elxdtws Kb; sed εἰχότων eicias 28 Ilept ψυχῆς] A 4 
p. 408» 18 sq. 29 ὑπὸ τοῦ... ἀμαυροῦσϑαι Ὁ 90 παραχμαάζει] corrigas συναχμάζει 

32 post ἐστι add. zat ἄλλως ὅτι ἄφϑαρτος P 32, 33 ἐν δὲ τοῖς διαλογιχοῖς] Aristotelis 

frg. 39 (p. 46 Rose) 33 post ἀϑάνατος add. ἐστι del. Π 
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΄ ς » \ ~ j , » 

πάντες οἱ ἀνϑρωποι χαὶ σπένδομεν χοὰς τοῖς χατοιχομένοις χαὶ ὄμνυμεν 
> > ee ~ ΟἹ “ v 

“at αὐτῶν, οὐδεὶς ὃὲ τῷ μηδαυῇ μηδαμῶς ὄντι σπένδει ποτὲ ἣ ὄμνυσι 
7 ~ e >\ 5 " \ 7» ἣΝ A > a] , > Ape 

αὐτοῦ. ὃ δὲ ᾿Αλέξανδρος ἄλλην διαφορὰν λέγει τῶν ἀχροαυατιχῶν 
~ 

XAT 

\ ‘ S , σ » ᾿ ~ 5 ~ ~ 5 ~ x pA Bs 

προς τὰ διαλ Ογιχα. OTL EY μὲν TOLS AUXOOAWLATIXOLS τὰ δοχοῦντα αὐτῷ λεγξι 

σι 

- > ~ 9) 2 ~ ~ eel GY 2 

χαὶ τὰ ἀληϑῆῇ, ἐν δὲ τοῖς διαλογικοῖς τὰ ἄλλοις δοχοῦντα, τὰ ψευδῆ. ἀλλ᾽, 
- Bld ~ , 

» ᾿Αλέξανδρε, ἔστιν εἰπεῖν πρὸς αὐτόν, ὅτι οὐχ ἔστιν τοῦτο φιλοσόφου: τὸ 
? , τ 7 

c ΄ ἊΝ \ Oy ala Le Oy ν “Ὁ , yap ψεῦδος μὲν ἑλέσϑαι, ἀφανίσαι δὲ τὸ ἀληϑές, οὐχὶ ϑευιτόν" 
᾿ ry Ι ? ie ‘ 

=~ Ὅν ε -ὠ By Ge 5 

ἐχϑρὸς γάρ μοι xsivos τ} AG Αἴδαο πύλῃσιν, 
9 σ >} σ \ nN 5 ,ὔ 

Os, τ  ετ ἐν υὲν X - ἐνὶ φρεσὶν ἄλλη δ᾽ ἐνίσπῃ. Ke 
eU 

>] 
ET 
ci 10 τοῦτο δὲ εἶπεν ὁ ᾿Αλέξανδρος, ἐπειδὴ thy λογικὴν ψυχὴν βούλεται φϑαρ- 

τὴν εἶναι, ὃ δὲ ᾿᾿Αριστοτέλης ee ots διαλογικοῖς μάλιστα δοχεῖ χηρύττειν 

τὴν ἀϑανασίαν τῆς ψυχῆς" ἵνα οὖν μὴ σχῇ ἐλέγχοντα τὸν ᾿Αριστοτέλην τὴ] en OMS DON 1A) SO) Cull ROS) GOI GSoC 
διὰ τοῦτο εἶπε τὴν τοιαύτην διαφοράν. ἐν οἷς ἢ πρᾶξις. 

Ἡ διαίρεσις τῶν αὐτοπροσώπων χατὰ τὴν διαίρεσιν γίνεται τῆς φιλο- 
15 σοφίας προστιϑεμένου τοῦ λογικοῦ ἤτοι ὀργανιχοῦ" τῆς γὰρ φιλοσοφίας εἰς 

δύο διαιρουμένης τὰ αὐτοπρόσωπα εἰς τρία διαιρεῖται" τούτων γὰρ τὰ μέν 
> oe \ NEN a \ + 9d Ay αν > , ΩΣ 995r εἰσι poms Ge ROLE πος λογιχὰ ἤτοι ὀργανιχά. xat ἕχαστον 22 

τούτων εἰς τρία διαιρεῖται" τὰ γὰρ ϑεωρητιχὰ εἰς τοῖς διαιροῦνται, εἰς φυ- 

σιολογιχὸν μαϑηματιχὸν ϑεολογιχόν, τὰ δὲ πραχτιχὰ εἰς ἠϑιχὰ οἰχονομιχὰ 

ς 
\ \ Db] > > 

20 πολιτιχά, τὰ GE λογιχὰ εἰς τὰ πρὸ τῆς μεϑόδου εἰς αὐτὴν τὴν μέϑοδον χαὶ 
υό 

5 

εἰς τὰ ὑποδυόμενα τὴν μέϑοδον, τὰ οὖν φυσιχὰ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἣ περὶ τῶν 

σωματιχῶν ἀξθ ἢ περὶ τῶν ἀσωμάτων. zat εἰ μὲν περὶ ἀσωμάτων, 7 περὶ 

τῶν χειρόνων τῶν σωμάτων ἣ περὶ τῶν ey: χαὶ εἰ μὲν περὶ τῶν 

χρειττόνων τῶν σωμάτων, ὡς ἢ [Περὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ πο το τος (ἢ γὰρ 

ψυχὴ χρείττων τοῦ σώματος πέφυχεν oat), et δὲ περὶ eI τοῦ σώ- τ or 

ματος, ὡς τὰ [lept τῶν χρωμάτων αὐτοῦ ζητήματα: τὰ γὰρ χρώματα 
χείρω τῶν σωμάτων χαϑέστηχε, χαϑότι ἐν αὐτοῖς ἔχει τὸ εἶναι. ἢ δὲ 
περὶ τὰ σώματα αὐτοῦ φυσιολογία 7 περὶ τὰ ὑπὲρ τὴν σελήνην, ὡς τὰ 

οὐράνια σώματα χαὶ ἣ περὶ τούτων ζήτησις, περὶ γαλαξίου περὶ ἄστρων 

80 περὶ ἡλίου χαὶ σελήνης, ἣ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην, χαὶ τούτων ἢ περὶ τὰ 

χαϑόλου τῆς τῶν σωμάτων φύσεως, ὡς τὰ [Περὶ γενέσεως χαὶ Uae ζητή- 

μὲν με 
” \ ~ ἊΞ Ἔσο, δι \ οὖ 4 ' ὶ , - ματα, ἣ περὶ τῶν μεριχῶν. χαὶ εἰ ριχῶν, ἡ ἐμψύχων ἣ ἀψύχων. 

χαὶ εἰ μὲν ἐμψύχων, ἣ αἰσϑητικῶν ἢ ἀναισϑήτων. χαὶ εἰ μὲν περὶ ἀναι- 
\ 
Ξ Φ 

2 >| Su 
Sh 

‘ 

a ἀψύχων, ὡς τὰ [lept φυτῶν αὐτοῦ ζητήματα, εἰ ὃὲ αἰσϑητιχῶν, 
35 χαὶ τούτων πάλιν ἣ περὶ τῶν χαϑόλου, ὡς αἱ Περὶ τῶν ζῴων αὐτοῦ ἕστο- 

ρίαι, ἔνϑα διαλέγεται περὶ τῶν ἐν τοῖς ζῴοις παϑηυμάτων, περὶ γήρους χαὶ 

1 οἱ superser. H ὥμνυμεν HP A ta διαλογιχά Ὁ: τὴν διαλογιχήν KAP 

6 ὅτι eicias 7 οὐ b 8 ἐχϑρὸς. .] Hom. 1 312 9 y? Hom.: χεν HKPb 

χεύϑῃ, scripsi: χεύϑει KPHb ἐνίσπῃ scripsi: ἐνίσπει HP: ἐνέπτει K!: ἐνίπτει K*b: δὲ εἴπῃ 

Hom. 10 6 om. HPb 12 ἀριστοτέλειν Η! 13 τοῦτο] τοῦ Η τὴν om. Hb 
ἐν οἷς 7 πρᾶξις om. Ὁ 15 φιλοσ.] σοφίας P 10 τρία] δύο Καὶ 17 ante δὲ Aoy. add. 

γὰρ ϑεωρητικὰ εἰς τρία διαιρο--- del. P 18. 19 1. φυσιολογιχὰ μαϑηματιχὰ ϑεολογιχά 
20 δὲ om. HPb 21 1. φυσιολογιχὰ 25 πέφυχεν --- σώματος in mrg. suppl. Η 

21 γεῖρον HP 32 et] 4 Ὲ 33. 34 αἰσϑητῶν ὃ 35 todto HPb 36 γήρως Ὁ 
QF 
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ἘΣ : ; : ᾿ : Ξ Ef 
νεότητος. περὶ αὐξήσεως χαὶ μειώσεως (ταῦτα γὰρ χαϑόλου εἰσὶ χαὶ πᾶσι : 

- wot ΄ , ” ᾽ Ne ~ > hameice ~ 2 

τοῖς ζῴοις ὑπάρχει), ἢ αὖ χατ᾽ ἰδίαν, ὡς Περὶ τῆς xa ὕπνον μαντιχῆς" Υ 
~ ‘ , ~ ‘5 , ny A ~ ΄ A 

αὕτη γὰρ μόνοις τοῖς ἀνθρώποις ὑπάρχει. εἰ G2 παλιν περὶ τῶν ὑπὸ - 
ee > ~ 5 ~ ΄ \ x CE x ~ > \ $i 

σελήνην αὐτοῦ φυσιολογιχῶν ζητημάτων; τὰ μὲν ὑπὲρ τὴν γῆν ἐστι τὰ δὲ 
VURAL se: ἰν κι ~ \ > pan = as rd Ἂ «-“- ν τῇ Yq τὰ δὲ ὑπὸ τὴν γῆν" χαὶ εἰ μὲν ὑπὲρ τὴν γῆν, ὡς τὰ Μετεωρο- or 

Ὁ 5 ~ 5 I~ - 3 

λογικὰ αὐτοῦ, ἔνϑα διαλέγεται περὶ τῆς χαπνώδους ἀτμίδος χαὶ αὐχυνηρώδους, 

περὶ βροντῆς τε χαὶ ἀστραπῆς χαὶ νεφῶν χαὶ περὶ τῶν διαττόντων χομη- 
- 5 ~ s >, AN 3 ~ ~ ΄ a ‘ 

τῶν, δαλῶν te χαὶ αἰγῶν zat τῶν ἄλλων εἰδῶν, εἰ 08 ἐν τῇ γῇ, ws ἢ Περὶ 
a 

ϑαλασσῶν χαὶ ποταμῶν xal πηγῶν πραγματεία, ef GE περὶ τῶν ὑπὸ THY 

10 γῆν, ὡς ἢ Hest τῶν σεισυῶν χαὶ χασμάτων αὐτοῦ ζήτησις. χαὶ ταῦτα 
wey περὶ τῆς φυσιολογιχῆς τοῦ Αριστοτέλους. τὰ δὲ μαϑηματιχὰ αὐτοῦ ὡς Ξ 
τὰ ᾿Οπτιχὰ χαὶ Μηχανιχὰ αὐτῷ βιβλία γεγραμμένα, ϑεολογικὰ δὲ ὡς τὰ 

\ ι \ ‘ 5 ~ oe ΄ ΤῊΣ Χ ΄ ᾿ RAE Baio 

Μετὰ τὰ φυσιχὰ περὶ ἀρχῆς ζητήυατα. αὕτη μὲν ἢ διαίρεσις τῶν Dew- ς 

ρητιχῶν. - 
is .~ >. \ ΄ > » \ Ne ive > 

15 Τῶν 62 πραχτιχῶν τὰ udv εἰσιν ἡϑιχὰ τὰ δὲ οἰχονομιχὰ τὰ GE πολι- 
> \ s , 

tind. ἡϑιχὰ μὲν ὡς τὰ Εὐδήμεια χαὶ Νιχομάχεια τά te μιχρὰ χαὶ τὰ 
Ἁ 

υεγάλα᾽ τὰ μὲν γὰρ τῷ πατρὶ προσφωνεῖ Ναδ υάχῳ χαὶ τες Νιχο- 
ἢ δεν ‘ ‘ 

υᾶάχεια μεγάλα, τὰ δὲ τῷ υἷό 
ν ‘ ‘ ῃ 

ὁμωνύμῳ τῷ πατρὶ χαὶ λέγονται | Nexo- 225y 
΄ ΄ x 5 δ ΄ - 

υάχεια μιχρά. πολιτιχὰ δὲ ὡς τὸ []ολιτιχὸν σύνταγμα, ἐν ᾧ διδάσχει πῶς 
Ly 

20 δεῖ πολιτεύεσθαι. xdyv τῷ δευτέρῳ λόγῳ τοῦ [oArtexod ἀντιλέγει τῇ [oAt- 
τ ΄ ~ , > \ ~ Ls 

τείαᾳ eae ἅτε Ouostotym οὔσῃ τῇ πολιτεία" ἐν γὰρ ταῖς [loArtetars 
> ~ » ~ . 35 ~ ΄ - 5 ΄ 

οὐ διδάσχε! πῶς ὃεῖ πολιτεύεσθαι, ἀλλὰ πῶς οἱ πρὸ αὐτοῦ ἐπολιτεύσαντο 
ΕΠ . ΄ > 3 ~ , 

oat ἀλλὰ μὴν χαὶ οἰχονομιχά εἰσιν αὐτῷ γεγραμμένα τς: ὡς 

τὸ Οἰχονομιχὸν σύνταγμα χαὶ Περὶ συμβιώσεως ἀνδρὸς χαὶ γυναιχός, ἐν ᾧ 
΄ - Ν Su OW: 

95 λέγει ἐχ τεσ σάρων ὄχε ἔσεων συγχεχροτῇσϑαι τὸν εὖ ἔχοντα οἶχον, πατρὸς 
΄ 

i 
, 

πρὸς τέχνα, ἀνδρὸς πρὸς γυναῖχα, δεσπότου πρὸς δούλους, εἰσιόντων πρὸς 
4 

Ms ay ιόντα χαὶ ὡς εἴρηται ἡμῖν ἐν τοῖς τῆς [Πορφυρίου Εἰσαγωγῆς προλεγο- 
ὲ 2 

μένοις. αὕτη χαὶ ἢ τοῦ πραχτιχοῦ διαίρεσις. 

Τὸ δὲ λογικὸν χαὶ αὐτὸ εἰς τρία διαιρεῖται, εἰς τὰ πρὸ τῆς ἀποδεί- 

ν ἀπόδειξιν χαὶ εἰς τὰ ὑποδυόμενα τὴν 
» 

- »» 2 

90 ξεως γοῦν Ws ϑόδου χαὶ εἰς αὑτὴν τῇ 

a. , πόδειξιν. χαὶ τὰ μὲν πρὸ τῆς υεϑόδου χαὶ τῆς ἀποδείξεώς εἰσιν a 

ἀναλυτιχά, τὰ GE αὐτὴν Κατηγορίαι χαὶ τὸ Περὶ ἑρμηνείας χαὶ τὰ Πρότερα ἀναλι 
διδάσχοντά εἰσι τὰ Δεύτερα ἀναλυτιχά, τὰ ὃὲ 

t 

i 

‘ NI 

THY μέϑοδον τῆς anode! 
΄ A) 

i 
a 

x , 5 , 

υπ ae αὐτὴν τὴν απὸ 

Σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι καὶ τὸ [Περὶ ποιητιχῇς" πέντε γάρ εἰσιν εἴδη τῶν συλ- 

δειξίν εἰσι τὰ Τοπιχά, αἱ “ Ῥητοριχαὶ τέχναι, ot 
x 

2 ἰδείαν P 3 εἰ δὲ eras. Κα 6 ἀχμηρ.Η 9 ἡ post πηγῶν coll. HKP: corr. Ὁ 
11 φυσιολογιχῆς ex φυσιολογίας corr. H 12 αὐτῷ Ὁ: αὐτοῦ HKP 13. 14 ϑεω- 

ριτιχῶν Η: μαϑηματιχῶν Καὶ 16 εὐδήμεια Simpl.: εὐδήμια HKPb νιχομάχεια 

Simpl. ΕἸ. in Porph. Is. (p. 59,1. 2) νιχομάχια HKPb: (constanter) 17 νιχομάχῳ] νιχο- 

ναχίω KP 18 ὁμώνυμα Η 19 χαὶ πολιτιχὰ δὲ Καὶ 21 τῇ πολ.] an τῷ Πο- 
λιτικῷ ? 24 [epi συμβιώσεως ἀνδρὸς καὶ y.] Arist. fr. 182 (p. 138 Rose) 25 ovy- 

χεχροτεῖσϑαι H 26 δοῦλος H! 27 ἐξιόντας Ὁ ἐν τοῖς τῆς Πορφ. Elcay.) 
p. 33,5 29 δὲ om. Ὁ αὐτῶ P 33 δεύτερα Ὁ: δύο HKP 30 εἴδει HO 
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λογισμῶν, ἀποδειχτιχὸς διαλεχτιχὸς ῥητοριχὸς σοφιστιχὺὸς ποιητιχός. χαὶ 

Ἢ 

?) , 5 \ c , σ 5 ΄ “ 

εἰχότως, ἐπειδὴ χαὶ at προτάσεις ὅϑεν λαμβάνονται πέντε εἰσίν: ἢ γὰρ 
: 

~ > ΄ , \ ~ ‘ ΄ 

ἴς εἰσιν αἱ προτάσεις χαὶ ποιοῦσι τὸν ἀποδειχτιχόν, ἢ πάντῃ =] ὅς τ ad τ Q. > ss oS @ 

a \ ~ ἊΝ ‘ ἫΝ a an ~ Ἁ 4 ~ ~ Ἁ 

ψευδεῖς χαὶ ποιοῦσι τὸν ποιητιχὸν τὸν υυϑώδη:. Ἢ πῇ wey ἀληϑεῖς πῇ ὃξ 
ψ τὰ a δ ἐξ eae 
Ξυδεῖς, χαὶ τοῦτο τριχῶς" ἣ γὰρ μᾶλλον ἀληϑεύει ἧττον ὃὲ ψεύδεται χαὶ σι 

, 

~ \ x4 ~ . 7 > \ κω 34 ~ 

ποιεῖ TOV διαλεχτιχὸν συλλογισμόν, Ἢ πλεον ἔχει τὸ Ψεῦδος τοῦ ἀληϑοῦς 
a ae ν 55 x 

χαὶ ποιεῖ τὸν σοφ LOTLAGY, 7, ἐπίσης εχει τὸ ἀληϑὲς τῷ 
A 

τὸν ῥητοριχόν. ὅϑεν χαὶ στάσεις παρὰ μόνοις TO 
\ 3 x ‘ ἣν ~> - - id , ~ 

τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ ψεῦδος. ἣν yap ἐχτελεῖ χρείαν ἢ στάϑυη τῷ τέχτονι 
>I rd ‘ >) ld 5 ἈΝ ~ , ~ 5 

10 διαχρίνουσα τὰ εὐθέα ἀπὸ τῶν χαμπύλων χαὶ παρὰ τοῖς οἰχοδόμοις τὸ βα- 
΄ ᾿ - 5 > - + o 

ρύλλιον διαχρῖνον ta ὀρϑὰ ἀπὸ τῶν χεχλιμένων, οὕτω χαὶ ἢ λογιχὴ ὄργανον 

οὖσα τῆς φιλοσοφίας διαχρίνει τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ ψεῦδος χαὶ τὸ ἀγαϑὸν χαὶ 

τὸ χαχόν. ἵνα μὴ ψευδῆ δοξάσωμεν μηδὲ χαχὰ διαπραξώμεϑα, ταῦτα ἔχει 

χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις. 
ες 21. » y 19 + + v ~ ~ > , 

15 Emetoy πολλὰ ὄντα τὰ ᾿Αριστοτελιχὰ βιβλία ἔγνωμεν διὰ τῆς διαιρέ- 
\ ‘ Ἁ ~ 7a 

σεως χαὶ διὰ τοῦτο οὐχ ἴσμεν τί μὲν πρῶτον τί OS μετέπειτα τί ὃὲ ὑστάτιον 
Fa Ὁ og a Nines par See δὲ Ἰ ΤᾺ _~ ) 5 

υξταχειρισώμεϑα, φέρε he τινὰ ζητήσωμεν, τίς ἢ ἀρχὴ τῶν ᾿Αριστοτε- 
~ ΄ \ sy ΄ ΄ δι cals ~ >i 

λιχῶν συγγραμμάτων, τί τὸ τέλος, τίς ἢ μεταζὺ O00c. ταῦτα ὃς ζητοῦμεν 
5 , \ x “Ο 9 ~ 35 \ > > ΄, ~ 5 

οὐ μόνον διὰ τὸ πλῆϑος αὐτῶν ἀλλὰ χαὶ διὰ τὴν διαφωνίαν τῶν ἀρχαίων" 
i 

5 fe " ‘ Vv σ Ὸ ὦ oy ~ ~ » 4 Ua ay \ ~ + 

20 of μὲν γὰρ ἔλεγον ὅτι δεῖ ἀπὸ τῆς φυσιχῆς ἄρξασϑαι, οἱ GE ἀπὸ τῆς λο- 

γικῆς, ἄλλοι ὃξ ἀπὸ τῆς ἡϑιχῆς, ἕτεροι δὲ ἀπὸ τῆς | μαϑηματιχῆς" Βοηϑὸς 220: 
glans > ~ ~ ἃ ) ΄ 5 ΄ a 

yap ὃ Σιδώνιος ἀπὸ τῆς φυσιχῆς λέγει, ᾿Δνδρόνιχος δὲ ὁ “Posts 6 [Περι- 
ed ΄ τ > 7 

| πατητιχὸς ὃ EvOenaTOS διάδοχος τῆς ᾿Αρ!ιστοτέλους σχολῆς ἀπὸ τῆς λογιχῆς 
»" ~ ὌΝ 5 ~ ΄ X “Ἂν ~ 

ἔλεγε, τῶν 6& [ἰλατωνιχῶν of μὲν ἀπὸ τῆς ἡϑιχῆς of 62 ἀπὸ τῶν yady- 
~ ‘ ΄ / > a % δ, . 7 

25 ματιχῶν. χαὶ πάντες τὰς οἰχείας δόξας χατεσχεύαζον" οἵ γὰρ λέγοντες ὅτι 

δεῖ ἀπὸ τῆς ἠἡϑιχῆς ἄρχεσϑαι ἔλεγον ὅτι Get πρότερον χοσυῆσαι τὰ Foxe 
Tpoxavapavtas τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῶν μοχϑηρῶν ἠϑῶν. ἵνα χαϑαρὰ οὖσα 

~ ~ . , ¢ ‘ ~ 

χαϑαρᾶᾷ προσομιλήσῃ τῇ φιλοσοφίᾳ" ux χαϑαρὸν yap χαϑαρῶν ἐφάπτεσϑαι 
‘ 

ς 

οὐχὶ ϑεμιτόν᾽ χατὰ τὴν [[λάτωνος φωνήν, ὡς χαὶ ot ἰατριχοί φασι ‘ta 
iv | 3 Η 

80 μὴ χαϑαρὰ τῶν πο μότων ὁχόσα ἂν ϑρέψῃς, μᾶλλον ἂν bale ὕλην ὗπο- 

ἄλλων τῇ χαχοχυμία᾽, χαὶ ὡς οὐχ ἔστιν ὄψει λημώσῃ 7 φλεγμαινούσῃ 
AI ? ΠῚ | | Mi ἡ 

ἀχριβολογήσασϑαι τὰ δρατά, οὕτω χαὶ ὁ τοῖς μοχϑηροῖς ate προχατει- ᾿ | hy Π 

λημμένος τὴν ψυχὴν ἐπιχειρῶν διδάσχειν μείζονας ἀρχὰς αὐτῇ ψευδοδοξίας 

1 σοφιστιχὸς in mrg. suppl. P: ante ῥητ. colloc. Hb ὃ χαὶ --- ψευδεῖς (4) om. Κα 

ὃ. 6 scribas ἀληϑεύουσι ἧττον δὲ ψεύδονται zat ποιοῦσι, nisi malis ἡ πρότασις subaudire 
6 συλογισ. P Ψεῦδος} Ψεύδεσθϑαι K 7 post σοφιστιχόν add. λόγον del. P 

éxisov Hb: ἐπίσις P 8 zat (post ὅϑεν) om. H στάσις. KP 15 ψευδῆ 

om. P 13. 14 ταῦτα --- πρᾶξις] ἐν οἷς ἡ πρᾶξις K: om. Ὁ 15 ὄντα om. K 

17 μεταχειρισώμεϑα scripsi: μεταχειρισόμεϑα ee τρία] τρίτην Ὁ 19 ἀφω- 
νίαν P 26 ἠϑιχὰ] ἤϑη Ὁ 21 προχαϑαίροντας b ἵνα -- οὕτως μὲν οὗτοι (118,9) 
om. Ὁ 28 χαϑαρῶν) καϑαρὸν Ρ 29 χατὰ Πλάτωνος φωνήν] Phaedo. p. 67B 

οἱ tatp.] ἰατρικοὶ K: οἱατριχοὶ P; cf. Hippocr. Aphor. 2,10 ΟἹ. Gr. XXIII p. 713 Kihn.) 

30 βλέψης H: BA alas P 30. 91 ὑποβάλων H: ἐπιβάλλων corr. ex ὑποβάλλων Καὶ 91 ληυ- 

μώση Καὶ 32.35 προχατειλημένος II 38 αὐτῇ apyas colloc. Καὶ Ψευδοξίας KP 

= 
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΄ \ 5 ΄Ν » ΄ > ET 10) ΄ ῬΣ ~ ~ 

παρέχει, χαὶ ἀπαίδευτος οὐχ ὃ μηδὲν εἰδὼς GAA ὃ τὸν ἐν αὑτῷ παῖδα 
, \ » Vv ᾿ - Ὑ ΄ ~ \ > Ce} a ΄ 

uh καταστείλας" ἔστι γὰρ παῖς ἐν ἡυῖν χαὶ γέρουσιν οὖσι, τοῦτ᾽ ἔστιν 7 
ἄλογος ψυχή, ἣν δεῖ παιδεύειν: ὅϑεν χαὶ παιδεία εἴρηται ἢ ἀναγωγὴ ὡς ἄλογος ψυχή, ἣν Get παιδεύειν: ὅϑεν χαὶ παιδεία εἴρη ἀναγωγὴ ὡς 

- "» ΄ - ᾿Ν > ΄ ‘ / ΄ , 

τοῦ ἐν ἡμῖν παιδὸς οὖσα χαταστολή, uot πεπαιδευμένος παρὰ [[λάτωνι οὐχ 
κι > 

ὃ πολλὰ εἰδὼς ual ῥέων χρήσεις ἀλλ᾽ ὁ τὸν ἐν αὑτῷ παῖδα χατεσταλ- οι 

υένον ἔχων" διό φησιν αὐτὸς ὅτι ᾿ φιλόσοφον ἐγὼ χαλῶ τὸν εὖ ζῶντα, χἂν 
υήτε γράμματα μήτε νεῖν ἐπίσταται᾽, τὰ περισπούδαστα τοῖς ᾿Αϑηναίοις, 

Ἰράμματα μὲν διὰ τὴν σοφίαν, νεῖν δὲ διὰ τὸ ναυμαχεῖν. οὕτως μὲν οὗτοι. 

Οἱ δὲ ἀπὸ τῆς φυσικῆς λέγοντες (ὀεῖν) ἄρχεσϑαι ἔλεγον ὅτι τὰ φυσιχὰ 
10 μαλαχώτεραά εἰσιν ὡς σύντροφα ἐκ παίδων ψηλαφώμενα ὕφ᾽ ἡμῶν, οἷον 

σάρχες φλέβες νεῦρα, χαὶ ὅτι of ἰατροὶ ἀρχόμενοι τῆς ϑεραπείας ἀπὸ τῶν 
υαλαχωτέρων ἄρχονται φαρμάχων, ὅτι μάλιστα δοχεῖ ᾿Αριστοτέλης εὐδο- 

- τῇ ~ ~ ~ i [ὦ \ > e Χ 4 

χιμεῖν EV ταῖς φυσιχαῖς αὐτοῦ πραγματείαις. οὕτως χαὶ οὗτοι. οἱ δὲ λέ- 

οντες ὅτι δεῖ ἀπὸ τῶν μαϑηματικῶν ἄρχεσϑαί φασιν ὅτι δεῖ ταῦτα πρῶτον 

15 ἀναγινώσχειν διὰ τὸ ϑάρρος τῶν ἀποδείξεων (ταῦτα γὰρ χυρίως μανθάνομεν, 
τὰ δὲ εἰχάζομεν ἤπερ μανθάνομεν), χαὶ ὅτι ἐν τούτοις διδασχόμεϑα πῶς 

t μανϑάνειν, ὅτι γραμμιχαῖς ἀνάγχαις, οὐχ ἀξιοπιστίᾳ προσώπων ἀναπαυ- 
5 

evot, χαὶ διὰ [Πλάτωνα ἐπιγράψαντα πρὸ τοῦ μουσείου ᾿ ἀγεωμέτρητος ΓΕ 

ἀπὸ τῆς λογιχῆς ἄρχεσϑαι ἔφασχον ὅτι ὄργανον 
ἡ λογικὴ χαὶ δεῖ πρῶτον εἰδέναι τὸ ὄργανον χαὶ εἶθ᾽ οὕτως ποῦ δεῖ χρή- 

σασϑαι τῷ ὀργάνῳ οὕτω γὰρ χαὶ ἐπὶ βαναύσων τεχνῶν ἔχει" ὃ γὰρ φοι- 
τήσας εἰς τέχτονα πρῶτον μανθάνει τὰ ὄργανα, οἷον τρύπανον τέρετρον, χαὶ 

oO 

et)’ οὕτως ἄρχεται αὐτῆς τῆς τεχτονιχῇῆς. οὕτως μὲν οὖν χαὶ οὗτοι. 
Χ -.-ν 

φέρε δὲ ἡμεῖς εἴπωμεν τἀληϑὲς πόϑεν δεῖ ἀρ ξδξι τοίνυν ἄρχεσϑαι 226" τῷ σι oo a eS 5 

ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ἠϑιχῆς διὰ τοὺς λέγοντας δεῖν ἀπ 
4 Ἁ > , aN » >) > =) 

τούτων γὰρ OptwuTEpoOv οὐδὲν ἔχομεν. ἀλλ΄ ἐπει 
a ΡΣ = ΄ Qn \ 4 -- / ~ a ~ bd > A 

οὐχ ἐχ sovyetas χαϑάπερ τὰ πληγῇ νεμόμενα ζῷα, δεῖν ἄρχεσϑαι ἀπὸ 

τῆς λογιχῆς, μηδὲ οὕτως ἀμελήσαντας τῶν ἠϑῶν ἀλλ᾽ ἁυωσγέπως αὖ 

80 χοσμήσαντας διὰ παραινέσεων ἐγγράφων 7 ἀγράφων, οἷαί εἰσιν αἱ ᾿Ισοχρά- 
= Ξ (72) ris ac ΄ κ᾿ ae aN ae 5 wo 5» Τὰ 5 >) ~ 5 , 

τους, ἵν ἕτοιμον εὔροι O λόγος τὸ ὅ τι ἀχριβῶς ἐπαγιώϑη ἐν αὐτῷ ἰστέον 
“ἃ Cr PR ΣΕ ou YH sie Ν ὃς SIN x \ \ im ᾿ ΔΝ > / 

(4p OTL τὴς Φιλοσηφίας εἰς τὸ ϑεωρητιχὸν χαὶ τὸ πραχτιχὸν διαιρουμένης 

χαὶ τοῦ μὲν ϑεωρητιχοῦ περὶ τὸ ἐν λόγοις ἀληϑὲς ual ψεῦδος χαταγινομένου 

τοῦ δὲ πραχτιχοῦ περὶ τὸ ἐν πράξει ἀγαϑὸν χαὶ χαχόν, παρῆλϑεν ὁ συλ- 
»” , a7 ~ 5 -Ὁ 

35 λογισμὸς ὄργανον χοσχίνου δίχην οἷον ἐχλογῆς καὶ ἀπεχλογῆς, ἵν᾽ ἐν μὲν 

ὃ παιδία Ρ 6 φησιν αὐτὸς] Leg. p. 689 ἢ 7 πλέειν νεῖν P an ἐπίστηται ὃ 

9 δεῖν b: om. HKP (ef. v. 26) 11 νεῦραι Ὁ 12 χαὶ ὅτι Ὁ; ὅτι --- πραγματείαις eicias, Ὁ 

ef. p. 114,21 14 τῶν om. Κα 16 τὰ δὲ --- μανϑάνομεν om. KP an τὰ δὲ (ἄλλα Mf 

p.iAhoy) ? 17 γραυματιχῶν P ἀξιοπιστεία H 17. 18 ἀναπαυόμενον Ὁ (recte, 

nisi malis avanavopévous) 18 dyewp.] cf. Zelleri Ph. Gr. 118 p. 357 not. 3 21 καὶ 4 

Get — δεῖ (p. 119,30) om. Ὁ 22 ἔχει] ἔφη Κα 23 πρῶτον] πρότερον H 24 οὖν 
om. HP 25 δὲ] καὶ H 27 ἐπεὶ HP 90 ἐγγράφων] ἐγράφων HP εἰσιν} 

φησιν Ρ 80. 31 αἱ ᾿Ισοχράτους] cf. Ammon. in Porph. Is. p. 15,21 32 διαιρ.] 

ἡεωρουμένης ΠΡ 35 ἀπεχλογῆς scripsi: ἀπολογῆς libri (ef. p. 119,1) 
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2 ἊΝ aq ~) Le 96 5 \ IF ἊΝ \ cy GE πράξει τὸ ἀγαῦον, ἀπεχλέξηται ὃξ χαὶ 
5» 5 b) \ 

ϑεωρία ἐχλέξηται τὸ ἀληϑὲς 
\ ΤΕΣ: ares \ \ 5 Ἁ, , σ ΟΝ, 

τὸ YEVOOS χαὶ τὸ χᾶάχον, ἱνᾶ μὴ 
Shed τ ΕΜ ee Ser eae Fie ea ΣΝ; 

usta. χαὶ εἰ ἣν ἐν τοῖς [Πλάτωνος χρόνοις ἢ διαλεχτιχή, οὐχ ἄν ἐπ τέγραψεν 
[τ 

A & YEve7y, δοξζάσωμεν wrte χαχὰ διαπραξώ-: 

> la ΄ ~ > ΄ Ἢ ς»"» , Ὁ ,ὕ 

ὁ [Πλάτων πρὸ τοῦ οἰχείου μουσείου ᾿ ἀγεωμέτρητος υμηδεὶς εἰσίτω᾽, ὁπότε 

5 χαὶ οὗτος ἐνεδείξατο τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῷ Σοφιστῇ λέγων οὕτως ᾿ γύμ- 
. ~ 5 ΄ . <i or σ' oO yy 

vale σαυτὸν διὰ τῆς EIDE παρὰ πολλοῖς Δδολεσχίας, ἕως ἔτι νέος 

et, ἐπεὶ διαφεύξεταί σε τἀληϑές᾽, ἀδολεσχίαν χαλέσας τὴν ἀποστασίαν τῶν 
\ ΄ ) - » ~ > 

Tpaypatwy ἤγουν τὴν Aoytxyv: χαὶ yap ᾿ Ἀριστοτέλης ἐν τῇ λογικῇ ἀντὶ 
- ΄ ~ \ ~ Vy ~ 

τῶν πραγυάτων εἰσφέρει ταῦτα τὰ στοιχεῖα, ἄλφα βῆτα γάμμα, χαὶ διὰ 

10 τούτων διδάσχει τὰς συμπλοχὰς τῶν συλλογισμῶν: διὸ συνεχῶς αὐτοῖς 
> ~ ~ > DN | ΄ ~ oc ae. 

χρώμενος ἐν τῇ λογιχῇ οἷον ἀδολεσχίαν τινὰ ποιεῖ ἐχάστοτε τὰ αὐτὰ λέγων 
Vv VY > ΄ ~ ~ ΄ ~ ΄ ~ Cc 5 » 

ταῦτα χαὶ ἡμεῖς χαὶ πόϑεν δεῖ τ χα τος εἴπωμεν. ἐν οἷς ἢ πρᾶξις. 
2 > - τς τὰ οι τὺν ~ 5 

Ἐπειδὴ ἔδειξεν ee ὃ λόγος ὅτι Get ἀπὸ τῆς λογικῆς ἄρχεσϑαι προ- 

χοσμήσαντας τὰ ἤϑη. ἵνα χαϑαροὶ ὄντες χαϑαρᾷ προσομιλήσωμεν τῇ φιλο- 
| 1; [ΠῚ il i 

5 pla, ἔτι δὲ τῆς φιλοσοφίας διαιρουμένης εἴς te τὸ ϑεωρητιχὸν χαὶ πρα- 
Η > , > ε a sue 

τιχὸν ἢ λογιχὴ οἷα xOGxLVOY τι οὖσα, ὡς προείπομεν, ἐχλέγεται ἀπὸ μὲν 

τοῦ ϑεωρητιχοῦ τὸ ἀληϑὲς ἀπὸ GE τοῦ πραχτιχοῦ τὸ Saale αἀπεχλέγεται j i i 9 | 

Os χαὶ τὸ ψεῦδος τοῦ ϑεωρητιχοῦ χαὶ τὸ xaxov KAA TOD πραχτιχοῦ. ἵνα 
| ‘ >) 

~ , \ » » ‘ 5 ΓΝ 

ἦτε ψευδῆ δοξάσωμεν μήτε χαχὰ διαπραξώμεϑα, ἔχοντες τὴν λογιχὴν δια- 

20 χρίνουσαν, ἤγουν τὴν ἀπόδειξιν, ἥτις ἐστὲ τῷ ὄντι τὸ ‘Epuatxov μῶλυ 
τ | | ry ri ' 3 

ἥπινι ὁπλισάμενοι οὐ ϑέλγονται ὑπὸ τῶν Σειρήνων τῶν ἑτεροδόξων αἱρέσεων 
΄ 

τῆς φιλοσοφίας, ὥσπερ ὃ ᾿Οδυσσεύς, τῶν ἑταίρων αὐτοῦ συωϑέντων ὑπὸ 

τοῦ τῆς [Gere φαρμάχου, 6 G& TH ἀποδείξει wy ὁπλισάμενος γίνεται ὃς 

Βοιωτία: συνήγαγεν οὖν ὁ λόγος ὅτι δεῖ ἀπὸ τῆς λογιχῆς ἄρχεσϑαι τὰ ἤϑη 
πρότερον χοσμήσαντας. τῷ or 

~ ~ 3 ΄ ar > \ ΄, 9907 

γεχῶς περὶ τῆς ἀρχῆς ἐζητοῦμεν, ἢ OF ἀρχὴ πάντως 2277 

τέλους ἐστὶν ἀρχή. φέρε περὶ τοῦ τέλους ζητήσωμεν, ἐπειδὴ χαὶ τέταρτο 

χεφάλαιον ἦν τῶν προτεϑέντων ζητῆσαι τί τὸ τέλος, χαὶ τ γινώσχοντες 

τί τὸ τέλος προϑυμότεροι γινόμεϑα. Of dE μὴ γινώσχοντες τὸ τέλος τυφλοῖς 

80 ἐοίχασι βαδίζουσι χαὶ φερομένοις of μὴ Ost. τέλος τοίνυν τῆς ᾿Αριστοτε- 
o- - hens ἘΠ τς τὸ γνῶναι ὅτι πάντων μία ἐστὶν ἀρχή" ἀπο ει στ τ γὰρ 

μᾶλλον ἐπὶ ϑεοῦ a 
\ 5 / > \ 5\ 22 ΄ ~ ~ 

O Slo WEVOV ft περ oT AOtAEWS, WS παρὰ TH ποιητη tae i ’ ῖ ial 
Ψ b) A 

οὐχ he πολυχοιρανίη. 

2. ὃ διαπραξόμεϑα H 3 διαλεχτιχή] corrigas λογιχή ἐπέγραφεν ΗΡ 
4 ὃ om. H ἀγεωμέτριτος ΠΡ 5 οὗτος] οὕτως Ρ αὐτῆς om. Κα ἐν τῷ 

Σοφιστῇ] potius Parm. p. 135 D 6 χαλ.] λεγομένης H πολλῆς P 7 ἀπο- 

στάσαν HP 9 γάνα Καὶ 13. 14 προχοσμίσαντας Η 11 ἀπολέγεται ΚΡ 

fei. v. 1) 18 pr. καὶ om. H 20 ‘Epp. μῶλυ] ef. Hom. x 305 21 ἧἥτινι] 
τινι P ὡπλισμένοι H: ὠπλισάμενοι (sic) P an ϑελγόμεϑα ἢ 22 ὀδισεὺς P 

ἑτέρων P 23 ὡπλισμένος H: ἄπ πλισάμενος Ρ d¢ Βοιωτία] cf. Pind. Ol. VI 90 

26 ζητοῦμεν Καὶ παντὸς K 21 ἐστὶν om. K 27. 28 τέτ. χεῷ. correxi: τέσσαρα 

χεφάλαια libri 30 τοίνυν om. b 91 φιλ.] σοφίας P ὅτι supra ser. Κα 

τε γὰρ Ὁ 32 τῷ ποιητῇ] Hom. B 204 
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ὅτι δὲ ula πάντων ἀρχὴ δείχνυσιν ὁ ᾿Δριστοτέλης ἐν τῇ Meta τὰ φυσιχὰ 
ἂν 5 Ate “405. = £ a) x ay ™M 7 ml = ,3 dn - \ a xX / », ᾿Ξ ἊΝ 

ϑεολογῶν οὕτως: ἢ ἀρχὴ 7 μία ἣ πολλαί: χαὶ εἰ μὲν μία, ἔχομεν τὸ ζη- 
Ἢ τούμενον, εἰ δὲ πολλαί, 7 τεταγμέναι 7 ἄταχτοι. GAN εἰ μὲν ἀταχτοι, | 

> ΄ , ΄ 5 ) 3: 

ἀταχτότερα τὰ ἐξ αὐτῶν χαὶ οὐχέτι χύσμος ὁ χύσμος ἀλλ ἀχοσμία, χαὶ 
“ - , ν Vv > > 

5 ἔσται τὸ παρὰ φύσιν TOD χατὰ εὐ σιν μη SOV ENE: εἰ ὃὲ τεταγμέναι, ἢ ὑφ 
> 5 

ἑαυτῶν ἐτάχϑησαν 7 ἔξωϑεν ὑπό τινος αἰτίας. GAN εἰ μὲν bo’ ἑαυτῶν, 
5» ΄ i b) lg 

ἔχουσί τι χοινὸν τὸ συνάπτον αὐτὰς χαχεῖνο ἢ ἀρχή, εἰ 6& Ox ἔξωϑέν χ | TAC 

τινος αἰτίας, πάλιν 7 υἱᾶς ἢ πλειόνων. χαὶ ef μὲν μιᾶς, ἐντεῦϑεν μία 

ἐστὶν ἢ ἀρχή, εἰ δὲ πλειόνων, ἣ τεταγμένων 7 ἀτάχτων. οὐ παύσομαι 
i i ( 1} , Ι | ‘ 

9. ς 

10 τὰ αὐτὰ π λλάχις ἀναχυχλῶν χαὶ ἐπ San τοῦ ἀπείρου ὃὲ 
΄ by ie 5 ΄ ἋἋ A vy “ Ξ X 

ula ἄρα τοῦ παντὸς ἢ ἀρχή. ἢ καὶ ἄλλως: ὅτι ἢ ἀρχὴ 
~ \ ε 5 at 

μὰ ἢ 
. , \ 5 \ a“ A 5 A ΄ “ Oo \ 5 ἣν Ἁ 

πολλαί. χαὶ εἰ μὲν πολλαί, 7 τὰ αὐτὰ παράγουσιν 7 ἕτερα. χαὶ εἰ μὲν τὰ 
΄ ΄ ΄ , ~ v \ ΄ ΄ 

αὐτά, περίεργος ἢ μία τῆς ἄλλης πάντα παραγούσης χαὶ περιττὴ ἢ υἱα, εἰ 
ἕτερα, ἀτελὴς ἑχατέρα" λείπει γὰρ τῇδε τὰ παραγόμενα ὑπὸ τῆσδε. 

δὲν ὃὲ τὸ ϑεῖον ἀτελὲς οὐδέποτε μία ἄρα τοῦ παντὸς ἀρχή. χαὶ ταύτην 

βούλεται πο'ητιχὴν εἶναι οὐρανίων χαὶ τῶν ὑπὸ τὴν σε ule εἰ yap χαὶ 
s σ Qe σ΄ re 3 ~ ΄ 

ἅμα ϑεὸς ἅμα χόσυος, ἀλλ οὖν xat’ αἰτίαν προὐπάρχει ὃ ϑεὸς τοῦ χόσμου, 
i) 

\ 5 > ~ ΕῚ ΄ ¢ ΄ > \ \ " ν΄ Y. σ ‘\ χαὶ οὐχ 8% τοῦ αὐτομάτου ὃ χόσυος ἀλλὰ τὸν ϑεὸν ἔχει αἴτιον, ὥσπερ χαὶ 
ἥλιος τοῦ οἰχείου. φωτὸς προὐπάρχει xat αἰτίαν. εἰ δέ τις ἐρεῖ ὅτι 

A Bb) ee) oO ν Aa ΄ - 

20 πολλαὶ ἀρχαὶ χατὰ ᾿Δριστοτέλην (ὅσα γὰρ τὰ χύχλῳ χινούμενα, τοσαῦτα 
χαὶ ἀχίνητα" λέγει γὰρ ταῖς ἑπτὰ σφαίραις ἑπτὰ νοῦς ἐφεσταᾶναι χαὶ χινεῖν, 
αὐτοὺς δὲ ἀχινήτους εἶναι), ἀλλὰ χαὶ οὕτως μία ἀρχή" ἐξηρτημένοι γάρ εἰσι 

a =O ΄ ἡποβεβγχότες ἔθου at CoN es a a τος ἡπλ ~ 2 δὲ 

τες OL υπορερηχοτες VOSS TOV EVOS τοῦ χινοῦν τος τὴν αἀπλᾶνγη. Et GE 

ς 

aS τὶ > < 
Δ τῷ \ a A pat ee τὴ pee , a 5 ae ᾿ A ‘ \ 3 , 

ἐρεῖς “χαὶ διὰ τί τὸν νοῦν λέγει τὴν πρωτίστην ἀρχὴν χαὶ μὴ τὸ ἀγαϑόν, 

25 ὡς 6 Πλάτων;᾽, ἐπίστασο ὅτι χαὶ μετὰ τὰ φυσιολογιχὰ ϑεολογῶν εὐϑὺς ἐν τῇ 
= — [0] A Ὁ“ τὰ φυσιχὰ πραγματείᾳ εὐλόγως τὸν νοῦν φυσιχωτέραν ἀρχὴν εἶπεν 

Sy ne It νὼ i 9 

ς ~ \ 

Tet olde χαὶ αὐτὸς τὸ ἀγαθὸν τὴν μίαν τοῦ ὄντος ἀρχήν, ὡς ee τὸ ων. + 

προοίμιον τῆς ᾿Ηϑιχῆς αὐτοῦ ρα Ή στο τε ἔχον οὕτως ᾿πᾶσα τέχνη χαὶ 
\ αἱ 

ὶ προαίρεσις ἀγαϑοῦ | τινος ἐφίεσϑαι 22%" A > a R 4: Or. 

oF 

[=] on Φ 

De tig 
--σ ὦ 

a Ἐπ [0] Al 
as) 

R?2 ran Ss 

SS εἢ 

(0) 

ἀπεφήναντο τὸ ἀγαϑόν, ob πάντα ἐφίεται. ἰστέον 
\ σον χὴ-ς ~ τ Ὁ ΒΕ . \ ΄ 
& ὅτι ἀεὶ ϑεολογῶν ὃ ᾿Αριστοτέλης φυσιολογεῖ (εἰ γὰρ χαὶ περὶ χινούμενα 

1 ὅτι δὲ --- σελήνην (16) om. Ὁ ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχά] cf. A 10 p. 1075211 54.; ex 
Elia fluxit Schol. in Prov. Salomonis (Arist. frg. 17 Rose) 2.3 καὶ ἡ (sic) μὲν pia 

— ἡ (sic) δὲ πολλαὶ in mrg. suppl. P 4 ὃ κόσμος om. Καὶ 5 παρὰ] superscr. 

χατὰ P ἐκ τοῦ Καὶ τοῦ χατὰ φύσιν om. P ὄντα H ἢ ὑφ᾽ καὶ 
be” P 6 post ἔξωϑεν add. zal οὐχέτι κόσμος 6 κόσμος GAN ἀχοσμία χαὶ ἔσται τὸ 

παρὰ φύσιν τοῦ... ἔξωϑεν K 8 πάλιν om. ΚΡ χαὶ εἰ --- πλειόνων (9) om. Καὶ 

ἢ pev...% 68 P 10 ἐπαπαπείρω P 11 ἄλως H ἡ (post ὅτι) om. P 

13 xai περιττὴ ἡ μία fort. eicias εἰ] ἡ H 14 ἀτελεῖς Η! 15 ἡ ἀρχή Καὶ 
16 οὐρανίων scripsi: οὐρανῶν libri τὴν om. K 17 6 om. KP 18 ὥσπερ 

-- μία ἀρχή (22) om. Ὁ 21 λέγει) εἴ. Metaph. ἡ 8 p. 1073414 sq. 22 καὶ 

ἐξηρτ. εἰσὶ Ὁ 24 αὐτὸ τ: ay. Ὁ 25 φυσιολογ.] φυσιχὰ K 20 πράγματα K 

φυσιχοτέραν Η 91. 28 τὸ xp. τῆς Πϑιχῆς] Eth. Nic. A 1 p. 1094.51 28 ἔχων Ρ 
30 ἀπεφήνατο b ol δὲ om. P ὁ om. HP 



10 

90 

ELIAE IN CATEGORIAS PROOEMIUM 121 

, id εἶ sy δὴ s\ >) Oe c ¢ = A , 35.5) > Ἢ 5 , , ~ 

Ἢ φυσιολογία περὶ δὲ ἀχίνητα ἢ ϑεολογία, GAN οὖν τὰ ἀχίνητα, oe τῶν 

διὰ χινήσεώς εἰσιν αἴτια), ὥσπερ ἀνάπαλιν ὃ [ἰλάτων ἀεὶ φυσιολογῶν ϑεο- 

Aoyet, πανταχοῦ παρεγχυχλῶν τὸ δόγμα τῶν ἰδεῶν. ἐν οἷς xual τὸ a TOLD TOV 

χεφάλαιον. 
Ζ = NW 5 ΄ > = δ. - , Ξ- ΄ BX on 7 Aa ~ 

Πέμπτον δὲ χεφάλαιον ἦν, ἐν ᾧ ἐζητοῦμεν tives at υεταξὺ ὁδοί. δεῖ 

δὲ εἰδέναι ὅτι πέντε εἰσὶ βαϑμοὶ τῆς erkesoaiae λογικὴ ἡϑιχὴ φυσιχὴ wa- 

ϑηματιχὴ ϑεολογία. ἄχρα usv ἐν τούτοις δύο, λογιχὴ χαὶ ee υέσα 
x , ᾿ a ἣν 

τὰ λοιπά. χαὶ τούτων τὰ μὲν περιρραντηρίοις χαὶ ϑειώσεσιν ἔοιχε, τὰ 

προτελείοις χαὶ αὐταῖς ταῖς υυήσεσι" περιρραντηρίοις μὲν γὰρ χαὶ ϑειώ- 
v ε » > , ~ a ΄ 

σεσιν ἔοιχεν ἢ ἡϑιχὴ ἀποχαϑαίρουσα τὴν ψυχὴν τῶν μοχϑηρῶν δογμάτων, 
΄ > x ~ ΄ - 

ἵνα τεταγμένη οὖσα χαϑαρὰ ἢ χαὶ ualapa προσομιλήσῃ τῇ φιλοσοφία. (ἢ 
are pid ct \ i χες 2: PE INDN 3 δ \ ~ Sy οὐ ζῇ Seay, v A 

5 ᾿ς ιἱμὼς τ cvl Sat 15 948) a ῃ 4 MOOCEASLOLS ὡς CULAS γὰρ τάξις πρὸς τῷ Evt, ἢ OF ἀταξία πρὸς τῷ TATE), προθείς ὃξ ἔοιχεν 
‘ 

\ ΄ ΄ Sa? ~ ~ , ων. 2 

ἢ φυσιχή" εἰ yao χαὶ ἀχίνητα ζητοῦμεν ἐν τῇ ϑεολογίᾳ χινούμενα δὲ ἐν 

τῇ φυσιοληγία, GAN οὖν χινήσεως αἴτια τὰ ϑεῖα χαὶ ἐχ τῶν χινουμένων εἰς 
ἔννοιαν ἐρχόμεϑα τῶν one ὧν’ τὸ γὰρ ἀφανὲς Ex τοῦ φανεροῦ ταχίστην 

\ 

ἔχει THY sien y ol. αὐτοῖς δὲ τοῖς τελείοις ἔοιχεν ἢ μαϑηματιχὴ ὥσπερ 

“Nude τις χαὶ γέφυρα διαβιβάζουσα ἡμᾶς ἀπὸ τῶν πάντῃ ἐνύλων ἐπὶ τὰ 

πάντῃ ἄυλα. τοῦτο δὲ πάντως ὅλον τέμενος ἢ ᾿Αρ'στοτέλους φιλοσοφία, 

ἢ ὃξ λογικὴ τριγχοῦ δίκην φρουρεῖ τὰ ἐν αὐτῇ ϑεωρήματα. 

Ἔν τῇ παρούσῃ πράξει ζητήσωμεν τὸ ἕχτον χαὶ ἕβδομον χεφάλαιον" 
ἥχομεν γὰρ ὑμᾶς te ual ἡμᾶς ἐξετάσοντες. ζητείσϑῦω δὲ ἐν τῷ ἕχτῳ χε- 

φαλαίῳ ὁποῖον δεῖ εἶναι τὸν ἀχροατὴν τῷ τε βίῳ χαὶ τῇ γνώσει, ἐν GE 

τῷ ἑβδόμῳ ὁποῖον δεῖ χαὶ τὸν ἐξηγητήν. ἔστω τοίνυν ὃ μὲν ἀχροατὴς 

(ην χατὰ ζωὴν μεν νος χαὶ υἱχρὸς χόσμος, ἵνα διὰ μὲν τῆς ἐν αὐτῷ τάξεως 
| i ᾿ t ᾿ p i> i 

‘ ‘ 
THY μίαν τοῦ παντὸς Hone (vo (ἢ γὰρ τάξις πρὸς τῷ Evi 7 a ἀταξία 

Ν ~ , iN) νι ~ 5 5 ~ , \ σ ΄ 

πρὸς τῷ πλήϑει), διὰ GF τοῦ ἐν αὐτῷ μιχροῦ χύόσμου τὸν ὅλον χόσμον 
~ " 2 ΄ + > ~ ΄ ᾿ ΄ 

ἐπιγνῷ, ἔσται GE μιχρὸς χύσμος, εἰ ὥσπερ ἐν τῷ χόσμῳ τὰ χρείττονα 

τῶν χειρόνων ἄρχει" αἰσχρὸν γὰρ ἀνὸρί τινι ἡ μορίῳ χρατεῖσϑαι ὑπὸ τοῦ 

χείρονος, ὥς φησιν ὃ [[λάτων, διὸ χρατείτω μὲν ὃ λόγος τοῦ ϑυμοῦ 6 

ϑυμὸς δὲ τῆς ἐπιϑυμίας" χοσμεῖ γὰρ τὸν μὲν λόγον φρόνησις τὸν (δὲ) ϑυμὸν 

ἀνδρεία τὴν ὃξ ἐπιϑυμίαν ἢ τ τούτου γε εὖ ἔχοντος χαὶ ἰδιοπρα- 
fiebysas ἐπιφαίνεται 7 REED RY: οὐχ ἐν τῷδε τῷ pont οὖσα τῆς ψυχῆς 

ἢ τῷδε ἀλλ᾽ οἷον το: τις οὖσα τούτων χαὶ τὸ ἐπιγινόμενον εἶδος. 

τοιοῦτος μὲν ἔστω χατὰ ζωήν. χατὰ δὲ γνῶσιν ἔστω a. Uy ἔπανα- 

I περὶ δὲ] χαὶ b ὃ ἐν οἷς --- κεφάλαιον (4) om. Ὁ 5 δὲ om. Hb χαὶ 

τίνες Ὁ 8. 9 περιραντ. Η Ὁ. προτελείαις Ὁ γὰρ om. KP 10 ἀπο- 
καϑέρουσα P 11. 12 ἣ yap τάξις --- πλήϑει eicias (cf. v. 25) 12 τελείοις Καὶ: 
προτελείᾳ b 15 νοητῶν ex νοημάτων corr. P 19 τριγχοῦ] τοίχου Ὁ (ef. Plat. 
Reip. VII, 14 p. 884 E) τὰ ---ϑεωρήματα om. b 21. ἥκομεν --- ἐξηγητήν (29) 
om. b ἐξετάσωντες H! 23 ἐστὶ τοίνυν P υὲν om. KP 24 thy 

ζωὴν b 20 ἣ γὰρ --- φιλόσοφος (p. 122,32) om. Ὁ 26 δὲ supra ser. H 28 pw- 

μίω HP 29 φησιν πλάτων H (spectat Reipubl. IV, 16 p. 441 C sq.) 30 pr. δὲ 

om. KP τῆς om. H alt. δὲ inserui 31 δὲ om. HP σοφροσ. P 
32 τόδε P 94 τοιοῦτος scripsi: τοιοῦτον libri 
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- 5» / ~ f ρ ‘ ὙΦ AY , 

παυόμενος | τῇ ἀξιοπιστία τῶν προσώπων" ὁ γὰρ τοιοῦτος ad πιστεύων 228: 

ὡς ἔτυχε τοῖς παλαιοῖς ἄλλῳ τρόπῳ πιστεύει" πιστεύει γὰρ Σωχράτει λέ- 
Bic WII cae Lamas te eae a ) ἴοντι “χαὶ Σωχράτους μὲν ὀλίγον φροντιστέον τῆς ἀληϑείας δὲ πολύ᾽ χαὶ 

> ss mya 2 2 «ὦ τς ΄ x a > ΄ [ ἊΝ rites “ ΄ 

Ἀριστοτέλει λέγοντι ἐν τῇ ᾿Ηϑικῇ “φίλος μὲν ὁ ἀνήρ, ΦΙΛῚ ὃξ χαὶ ἢ ἀλής- 
‘4 5 a 3 bd 

5 ϑεια ἀμφοῖν δὲ φίλοιν ὄντοιν αἱρετέον μᾶλλον to ἀληϑές᾽. χαὶ δι᾽ ἄλλην 

δὲ αἰτίαν ἔστω ἀχριβής, ἐπειδὴ Ex τοῦ αὐτοῦ πάϑους γίνεται μισολογία χαὶ 

μὶσ σανϑρωπία, ὥς φησιν ὁ [Ιλάτων ἐν τῷ Φαίδωνι, 2x τοῦ ῥαδίως πιστεύειν 
΄ ΄ » v 

ἢ ἤϑεσιν ἣ λόγοις" ual ot εἰσοιχισάμενοι γάρ τινας ὡς Χρὴ στὰ HOY ἔχοντας 
ν᾿} 3 

αὐτοφώρῳ χαταλαβόντες ὅτι φαῦλοί εἰσι τοῦ λοιποῦ μισάνϑρωποι γε- ἐς 

10 γόνασι, χαὶ of πιστεύσαντες λόγοις τισὶν ὡς ἀρραγέσι celica ὃς ὁρῶντες 

αὐτοὺς ὑπὸ τῶν διαλεχτιχῶν ταραττομένους τοῦ λοιποῦ μισόλογοι ἐγένοντο. 

ἵνα οὖν μήτε μισόλογοι Ἰενώμεϑα μήτε μισανῦρωποι, δέον ἡυᾶς τοὺς ἀχρο- 
τε x \ as 4 - δ᾽ ΄Ν ΤΡ 3330 5 τ 

ατὰς ἀχριβεῖς εἶναι χαὶ μὴ ἀνέχεσϑαι τῶν ἀποτάδην λόγων, ἀλλ᾽ ἐχδιδόναι 

ἑαυτοὺς τοῖς χατὰ πεῦσιν χαὶ ἀπόχρισιν λόγοις διὰ Σωχράτην λέγοντα πάλιν 
5 ὅτι “εἰ uh σὺ σεαυτοῦ λέγοντος ἀχούσῃς, ἄλλῳ λέγοντι μὴ πιστεύσῃς. 15 ὁτι εἰ UY GD σεαῦτου λΛεγοντος (χου σὴς; ACD ASYOVTL μὴ πιστευσῆς 5 

x ΄ σ Ν 

τοῦτ᾽ ἔστιν εἰ wh σὺ 6 δεδωχὼς τὰς προτάσεις χαὶ ἐξ ἀνάγχης τὸ συμπέ- 
hw μὴ πιστεύσῃς" 6 1ε τὸ σπέρμα δεδωχὼς τοῦ φῦναι paca δεδωχώς, ἀλλ 

\ Ν ν , "» ὯΔ \ \ Ve C 5 ᾿ξ 

τὸ χαχὸν αἴτιός ἐστι. ἔστι OE εἰπεῖν πρὸς τοὺς ἐξωϑεν ἐπ τε ροῦν τ ἔγειν 
“LO 

τὸ συμπέ ae ἄλλου ὃ τὰς προτάσεις πῶς ἂν σύ μοι λέξειας ἅ 

20 us χρὴ Aeyew;, χαὶ πρὸς τὸν δεδωχότα τὰς προτάσεις ἀγαναχτοῦντα ὃὲ ἐπὶ 

τῷ συμπεράσματι ὅτι God ταῦτα, οὐχ ἐμοῦ χλύεις᾽. Get αὐτὸν μὴ εἶναι δύσ- 
‘ 

\ “ἢ ΄ ~ , “} 

εριν χαὶ φιλόνειχον" “ὁ γὰρ τοῖς ἐναργέσι μαχόμενος᾽, φησὶν ὁ ᾿Αριστοτέλης, 

“αἰσϑήσεως 7 χολάσεως δεῖται" εἰ γὰρ εἰδὼς ἀντέλεγε τῇ ἀληϑεία, χολάσεως, | 

εἰ ὃὲ ἀγνοῶν, αἰσθήσεως. τοιοῦτος μὲν ὁ ἀχροατής. 

25 Ὃ δὲ ἐξηγητὴς ἔστω ἅμα ἐξηγητὴς χαὶ ἐπιστήμων. ἔστι δὲ ἐξηγητοῦ 

υὲν ἔργον ἢ ἀνάπτ τοξις τῶν ἀσαφῶν ἐν τῇ λέξει, ἐπιστήμονος δὲ ἣ χρίσις 

τοῦ ἀληϑοῦς χαὶ τοῦ ψεύδους, ἥτοι ἀνεμίων χαὶ γονίμων. δεῖ αὐτὸν μὴ 

συμμεταβάλλεσϑαι οἷς ἂν ἐξηγῆται δίκην τῶν ἐν σχηνῇ ὄντων χαὶ διάφορα 
πρύσωπα ὑποδυομένων διὰ τὸ μιμεῖσθαι διάφορα Fy, χαὶ ᾿Αρίστοτε ει σοι 

30 υὲν γίνεσϑαι τὰ τοῦ ᾿ Ἀριστοτέλους ἐξηγχούμενον χαὶ λέγειν ὅτι οὐχ ἐγέν 

φιλόσοφος τοιοῦτος, τ 6& ἐξηγούμενον [ἰλατωνιχὸν cnauaats χαὶ 
λέγειν ὅτι οὐχ ἐγένετο χατὰ [Πλάτωνα φιλόσοφος. Get αὐτὸν μὴ ex παντὸς 

τρόπου βιάζεσϑαι χαὶ λέγειν ὅτι πάντως ἀληϑεύει 6 ἀρχαῖος ὃν ἐξηγεῖται, 
ἀλλὰ πανταχοῦ ἐπιλέγειν ̓  φίλος ὁ ἀνήρ, φίλη ὃὲ χαὶ ἢ ἀλήϑεια, ἀμφοῖν 

2. ὃ Σωχράτει λέγοντι] Phaedo. p. 91 Ο (De vita Arist. p. 452,11 Rose) ὃ σωχραχρά- 

τοὺς Ρ ὀλίγα Καὶ A ἐν τῇ Ἢϑιχῇ] Eth. Nic. 4 p. 1096216 7 ἐν τῷ 
Φαίδων] p. 89 Ὁ 8 γάρ scripsi: δέ libri 9 adtwowow H 11 tapatt. seripsi: 

mpatt. libri 12 an ὑμᾶς 13 avéy.] δέχεσϑαι KP τὸν azot. λόγον Κα 

ἀποστάδην Η 14 διὰ Σωχρ. λέγοντα] Ale. Ip. 114 E 15 ἀκούσεις Καὶ ἄλλως ΒΝ 

10 χαὶ] ἢ ΚΡ 17 6 ye] ἢ ye P; an ὃ yao 18 δὲ] an γὰρ ἢ 21 χλύει Kee 

χλύειν P δεῖ] ot P 22 φιλόνιχον P φησὶν ὁ "Αρ.] Top. A 11 p. 10514 84. ο 

oom. HP 28 εἰδὸς H 24 ἀγγνοῶν Π 28 συμμεταλαμβάνεσϑαι P 30 tod | 
om. HP 33 αὐτὸν] tov ἐξηγητὴν Ὁ 34 φίλος... .] ef. v. 4 φίλη — προ- 

χειμένοιν (129,1) om. Ὁ 
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ΟΝ 4 > , a ~ 

δὲ φίλοιν προχειμένοιν φιλαιτέρα ἢ ἀλήϑεια᾽. δεῖ αὐτὸν μὴ συμπάσχειν, 
DIYSv αἱρέσει τινί, ὃ πέπονθεν ᾿Ιάμβλιχος" οὗτος γὰρ προσπάσχων τῷ The wove 

~ a ~ y x 5 , ~ , ~~ a7 

συνδίδωσι τῷ ᾿Δριστοτέλει ὅτι οὐχ ἀντιλέγει τῷ [Πλάτωνι διὰ τὰς ἰδέας. 
ry ‘ i ‘ 

~ >| 4 \ Lem et σ ᾿Ξ 2 Lie ~ \ ee 

Get αὐτὸν py ἀντιπάσχειν αἱρέσει, ὥσπερ Ἀλέξανδρος" οὗτος γὰρ ἄντι- 

5 πάσχων τῇ ἀϑανασία τῆς ψυχῆς ane λογικῆς tas εἰρημένας prjosig ἐν τῷ 

τρίτῳ λόγῳ τῆς [Περὶ pa hae τῆς 

avdvatos ἢ ψυχὴ π 

= 
χνυούσας OTL SOTLY 

-C- 
Cc 
oS Ἐπ) 

ΤΑῚ 2. 
> τὶ oo [0] 

" 

τη 

‘ 

a 

A ~ 4 Q 2 \ , 

Gta. πᾶσαν στροφὴν περιστρέφειν. δεῖ αὐτὸν πάντα 
σ᾽ >. Ξ ‘ > ΄Ὰ c 4 

εἰδέναι τὰ ᾿Αριστοτέ τὸς ἵνα σύμφωνον δείξας τὸν ᾿Αριστοτέλην ἑαυτῷ τὰ 
IF > 5 Noss 

᾿ Ἀριστοτέλους διὰ τῶν ᾿Αριστοτέλους ἐξηγήσηται. det αὐτὸν πάντα εἰδέναι 
> Ὁ sp \ ) \ , 9. ie ς ~ ? rs 

10 τὰ Πλάτωνος, ἵνα σύμφωνον ἑαυτῷ τὸν [Πλάτωνα ἀποδείξῃ τὰ ᾿ Ἀριστοτέλους 
~ ΄ 5 5 > ΄ - 

τῶν [Πλάτωνος εἰσαγωγὴν ποιούμενος. ἐν οἷς 7 πρᾶξις. 
» ΄' ~ ~ > 

Ογδοον χεφάλαιον τῶν προτεϑέντων to ζητῆσαι τί τὸ εἶδος τῆς ᾿ Δρι- ΠῚ H I 

στοτέλους ἀπαγγελίας. oby ἕν τοίνυν τοῦτος ἀλλὰ διάφορον, εἰ μηδ᾽ ἂν 
ii € 9 τς ; | 

Vv we ΄ ᾳ - ~ / τα ιν, Ὰ 

ELTOL τις ἄλλῳ τροπῷ cy τῷ παάνταχου προσ 0004 ειναι ALTO τοις UTO- 

΄ , ~ a] > 

15 χξιμέ νοις τράγμασιν᾽ ὡς γὰρ πρόσφορον δοχεῖ ἕν εἶναι" παντοίων γὰρ 

πραγυάτων δι γερό ὁ 
΄ >) /> > 5 7 > ΄ 

Ἀριστοτέλης παναρμόνιον ξιοος λόγων ξπετηόξῦσξ. 
~ , 2 A 5 A ~ ~ 

συυμεταμορφῶν ast τοὺς λόγους τοῖς πράγμασι. διὸ ἐν μὲν τοῖς μεριχοῖς, 
~ 5S 4 ~ vd Vas F, 

onut δὲ ταῖς ἐπιστολαῖς. ἐστὶ σύντομος. χοινὸς Gum ual toros, χοινὸς υέν 
ἢ 3 ‘ ? ‘ 9 ‘ 9 

>) at 44 n , 5 ~ ~ ~ Oya + be | ~ 

ἐπειδὴ οὐδὲν διαφέρει ἐπιστολιυαῖος yapaxtyo τῆς χοινῆς διαλέχτου ἢ τι 
‘ ‘ ae } i i] Ι 

-" A 5 7 ὟΝ as Ω͂ Ἁ δ >>) 

‘ 

» > 

20 ἔγγραφον εἶναι χαὶ πρὸς ἀπόντας, ἴδιος δέ, ἵνα wy εἰς ἰδιωτισμὸν ἐμπέ- 
Ss AX \ 0 € a ς ~ Ἐς weds \ \ ~ 

σωμεν. διὸ χαὶ τ ηγένης ἐν τῇ ᾿Ρητοριχῇ τέχνῃ φησὶ ᾿ τὰ χοινὰ χαινῶς 
' il j il il j 

χαὶ τὰ χαινὰ χοινῶς᾽ " τὰ γὰρ χοινότερα dy venuedare Ost ξζενοπροεπέσι λέξεσι 
φράζειν, ἵνα μὴ χαταφρονῶνται διὰ τὸ χαμαίζηλον τῆς λέξεως, τὰ ὃὲ χαινὰ 

παλιν χαὶ ξενοπρεπέστερα τῶν ἐνῚθυμημάτων δεῖ χοινοτέραις λέξεσι φράζειν, 
ΦΩ͂Σ, ΄ Vv ~ 33 \ \ Ὁ [4 >) a \ / >. ~ 

25 ἵνα βαϑέα οντα νοηται. ἀλλὰ χαὶ ὁριμὺς ἔστιν OT γὰρ δριυύς, δηλοῖ 
~ , a , Ὁ 5 > ~ Ν 

αὐτοῦ μία ἐπιστολή: usta γὰρ ϑάνατον Σωχράτους ὑπεξελϑὼν ᾿Αϑηνῶν χαὶ 

Biaspipaw ἐ ἐν τ ἀνεχαλεῖτο ὑπὸ ᾿ Αϑηναίων ἐπανελϑεῖν, χαὶ μὴ πεισϑεὶς 
> 

ry i 
ἀντέγραψεν οὕτως οὐ μὴ ἐάσω ᾿Αϑηναίους ὃ δὶς ἁμαρτεῖν 

ὄχνη ἐπ᾿ ὄχνῃ γτηράσχει, σῦχον δ᾽ ἐπὶ 

80 διὰ ὃὲ τοῦ ᾿σῦχον ὃ 
? ΄ Ὁ 

Αϑήνησι χαὶ ἀεὶ δεχομένους αὑτοὺς χαὶ μηδέποτε λήγοντας. 

εις Ol ἴλοσος φίαν, παρ 0 οις 

σύχῳ᾽ . 

Ean ΄ > se ΄ > Cia ¢ pa 
ETL συχῳφ νίζατὸ TOUS See uegelieee πολλοὺς οντας 

1 φιλαιτέρα] φιλέτερος HP: φιλτέρα δὲ b ᾿Ιαάμβλ.] cf. Zelleri Ph. Gr. V? p. 688 

6 τῆς περὶ]: τῷ περὶ b (cf. 114,33 sq.) ἔστιν] εἰ H: om. P 7 πᾶσαν στροφὴν 

Teptotp. b: πᾶσαν τροφὴν περιτρέφειν HP: πάση σπουδὴ περιτρέπειν K δεῖ αὐτὸν --- ἕν 

εἶναι (15) om. Ὁ 11 πλάτωνα Ρ 12 alt. τὸ om. Καὶ 13 τοῦτο τοίνυν coll. P 

14 εἴπη P αὐτὸ Scripsi: αὐτῷ libri 15 post πράγμασιν add. ὡς yap pect eae εἶναι 

αὐτῶ τοῖς ὑποκειμένοις πράγμασιν del. H ἕν om. Κα γὰρ om. Ὁ 16 ὁ om. Κα 

19 τῷ scripsi: τὸ libri 20 χαὶ om. Κα ἀπόντας ex Olympiodoro correxi: ἅπαντας 

libri ἰδιωτισμοὺς b 21 ὁ Ἑρμογένης] haec adnominatio in Hermog. arte rbet. non 

invenitur, sed caput Πῶς τὰ χοινὰ διανοήματα ἰδιώσομεν (II p. 449Sp.); similiter dicitur Rhet. 

Gr. I p. 328 Sp. τὰ μὲν χαινὰ παλαιῶς, τὰ δὲ παλαιὰ χαινῶς, cf. Plat. Phaedr. p. 267B Isocr. 

Paneg. p. 420 τέχνη om. P κοινὰ] χαινὰ P 22 τὰ γὰρ---νοῆται (25) om. Ὁ 23 χα- 

μέζηλον Ρ 25 βαϑεία P ὅτι yap Sprop.b5 . .] ef. Arist. frg. 667 (p. 419 Rose) post. alt. 
δριμύς add. ἐστι Ὁ 26 Σωχρ.] corrigas ᾿Αλεξάνδρου 27 ἐχαλεῖτο Κα 28 ἐάσω 

vit. Arist. p. 440,12 (Rose): πείσω HKPb δισαματεῖν HP 29 ὄγχη .-] Hom. ἡ 120. 121 
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Ἔν δὲ τοῖς μεταξύ, φηυὶ O& ταῖς διτταῖς ἱστορίαις, ἀχριβὴς χαὶ διηρ- 
ϑρωμένος, ὅπερ μάλιστα ἁρμόζει τῇ ἱστορίᾳ: οὐ γὰρ ἔστιν ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων 
ἔξωϑεν ἐπιχειρῆσαι, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς ἱστορίας. ἐν δὲ τοῖς χαϑόλου ἐν μὲν τοῖς 

διαλογιχοῖς, τοῖς χαὶ ἐξωτεριχοῖς. σαφὴς ὡς πρὸς τοὺς ἔξω φιλοσοφίας διαλεγό- 
΄ ὯΝ ΟῚ ᾿ 5 ~ , ~ 4 >] as a Vv 

5 usvos, ὡς δὲ ἐν διαλεχτιχοῖς ποιχίλος ταῖς μιμήσεσιν, “Agpodttys [ὄνομα] 
γέμων χαὶ χαρίτων ἀνάμεστος. ἐν δὲ τοῖς χαϑόλου τοῖς αὐτοπροσώποις, | 

τοῖς χαὶ ἀχροαυατιχοῖς, χατὰ μὲν τὴν λέξιν aa γίνεται ὃὲ ἣ τος διὰ 2298 

τοῦ ὀνοματοποιεῖν, ὡς ὅταν λέγῃ χατη (ορίας ob τὰς ἐπὶ ἀν... δίχας. ὡς 
ἔϑος, ἀλλὰ τὰ γενιχώτατα, ὡς ἔϑος ἔχε: ἀεὶ χατηγορεῖσϑαι χαὶ «νηδέποτε ὕπο- 

10 χεῖσϑαι, χαὶ χεφαλωτὸν χαὶ πηδαλιωτὸν χαὶ πτερωτόν, ὡς ἡνίχα λέγει ὁ ὁ, 7] 

πάλιν τόπον, ὡς ἡνίχα λέγει οὐ τὸ πέρας τοῦ περιέχοντος χαϑ᾽ ὃ περιέχεται τὸ 
5 

περιξχόμενον, ὡς ὡρίσατο ἐν τοῖς Φυσιχοῖς, ἀλλὰ τὸ ἐπιχεί ae τὸ reg 

πε: περιεχτιχόν, χαὶ ἑρμηνείαν, ὡς ἡνίκα hey 

πιστὸν λέξιν ἐν τῷ ΠΙερὶ ἑρμηνείας. ἀλλὰ χαὶ ἄλλως hana ἐστιν’ ἀπο- 

15 ρῶν 14 οὐχ εὐϑὺς thy λύσιν τίϑησι παράλληλον, ἀλλ᾽ ἐπισυνάπτει δευτέραν 

χαὶ τρίτην ἀπορίαν χαὶ οὕτω διὰ τῆς λύσεως τῆς τρίτης ἀπορίας λύει τὴν 

πρώτην ἀπορίαν. ἐν δὲ τῇ διανοίᾳ οὐχ ἐξίσταται τοῦ φαινομένου“ διὸ δυσ- 
wnt ἀεὶ χαὶ χαταναγχάζει τοὺς ἀχροατὰς ἐχ τῆς ἐναργείας τῶν φαινομέ- 

voy. χαὶ τὰ δειχϑέντα αὐτῷ διὰ τοῦ λόγου ἐπισφραγίζει διὰ τῆς τῶν 

20 παλαιῶν μαρτυρίας, ὅτι οὕτω δοχεῖ χαὶ “Ηραχλείτῳ χαὶ ᾿Εμπεδοχλεῖ. χαὶ 
τὰ ὑπὲρ φύσιν ζητῶν πιστοῦται αὐτὰ ἐχ τῶν χατὰ φύσιν" διὸ ἀεὶ O° Αρι- 
στοτέλης ϑεολογῶν φυσιολογεῖ, ὥσπερ ἀνάπαλιν ὃ Π᾿λάτων ἀεὶ φυσιολογῶν 

; ΤΟΥΣ Ἐν 
ϑεολογεῖ, παντελῶς παρεγχυχλῶν τὸ Bae τῶν ἰδεῶν. ἐν οἷς zat ἢ παρ- 

οὖσα ϑεωρία. 
yy ~ Qs Sent ~ rene ΄ ν > ΄ 

25 ἔνατον τ τὺ ἣν τῶν προτεϑέντων τὸ ζητῆσαι διὰ τί τὴν ἀσά- 
φειαν ἐπετήδευσεν 6 ̓Αριστοτέλης: οὐ γὰρ φύσει. ἦν ἀσαφὴς χαί τι δι’ 
ἀσϑένειαν ἀπαγγελτιχὴν τοῦτο ἐποίει (πολλαχοῦ γὰρ σαφῶς ἀπαγγέλλει, οἷον 

ἐν τοῖς μεριχοῖς πᾶσι χαὶ ἐν τοῖς μεταξύ, χαὶ τῶν χαϑόλου ἐν τοῖς διᾶα- 

λογικοῖς πᾶσι χαὶ τῶν αὐτοπροσώπων ἔν τισιν, οἷον ἐν τοῖς Μετεώροις 

30 zat τοῖς Τόποις χαὶ τοῖς Σοφιστιχοῖς ene), ἀλλὰ φύσει ὧν σαφὴς 
ὴν ἀσάφειαν. ἐπιτηδεύει δὲ αὐτὴν διὰ τρεῖς αἰτίας: ἢ 

γὰρ χρύψεως see 7, δοχιμασίας ἢ γυμνασίας" ὅπερ γὰρ τοῖς ποιηταῖς 

1 τοῖς scripsi: tats libri = 128,1 διτταῖς] ef. p. 113,31 ἀκριβὴς om. P Ρ Ρ- Pp ? PtP) 
3 zat om. HPb (ef. v. 16) 5.6 agp. ὄνομα γέμων HKP: ᾽Αφρ. ὄνομα τέμνων Ὁ: ὄνομα, 

quod primitus supra agpod. additum fuisse videtur, inclusi: ᾿Ἄφρ. ἐννόμου γέμων coni. 

3ernays (Dial. ἃ. Arist. p. 137): ᾿Αφροδίτας ἄλοκα τέμνων scrips. Bergk (PL* III p. 718): 

᾿Αφροδίτης FP ἅμα γέμων coni. Kaibel (Stil der Πολ. ᾿Αϑ. des Arist. p. 116 not.) 
7 γίνεται --- ἀπορίαν (17) eicias (cf. v. 25) 8 λέγει H χατηγορίαν Καὶ ἐπ 

ἐγχλήματι Ὁ 9. ἔχοντα Ὁ 9.10 ὑποκχείσϑω Καὶ 10. 11 λέγῃ (utrobique) Ὁ 

10 post λέγει lacunam statuit Brand., excidisse videntur verba Aristotelica (Cat. p. 745) ἐνίοτε, 

δὲ χαὶ ὀνοματοποιεῖν xz. τ. A. ἢ πάλιν -- λέγει (11) om. K (supra lineam τόπον m.” suppl.) 

11 τόπους Ὁ οὐ τὸ] οὔτι Καὶ 12 ὡρίσατο ἐν τοῖς Φυσιχοῖς) Δ 4 p. 21285sq. ο΄ 
τὸ πολλ. Ὁ: τῶν πολλ. HKP 18 λέγῃ Ὁ 14 ἑρμηνίας Η 18 ἐνεργείας ΗΡ 2 

23 ἐν--ἐλ. (30) om. Ὁ 25 ἔννατον KP 26 φύσι H καί τι -- ἐποίει (27) om. K (fort. 
4 recte) zat τι] καίτοι P 28. 29 διαλογ.] λογιχοῖς KP 31 ἐπιτηδεύει] ἐπετήδευσε Ὁ 
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ot μῦϑοι χαὶ τοῖς ἱερεῦσι τὰ παραπετάσματα, τοῦτο τῷ ᾿Αριστοτέλει ἢ 

ἀσάφεια μονονουχὶ ἐπάγοντι τὸ ᾿(ὑρφιχὸν 

ἀείδω ξυνετοῖσι, ϑύρας δ᾽ ἐπίϑεσῦε βεβήλοις. 
\ \ σ ’ 

422 τὸ GUOLOV τοῦτῷ 

qn 

a7 ὯΝ 

χαχοφραδέων OF βεβήλων 

οὔατα λαχνήεντα περισχεπέτωσαν ἀράχναι, 

χαὶ τὸ Κααλλιμάχειον ἐχεῖνο 
Ἁ ΄ ’ A al ~ 

τὸν χάλαϑον χατιόντα χαμαὶ δέρχεσϑε γυναῖχες, 
uN? De Nee re Ey SAND) fe A) CO 9. ere υηδ᾽ ἀπὸ τοῦ τέγεος μηδ᾽ ὑψόϑεν αὐγάσσησϑε, 

10 [χαὶ ᾿Αριστοτέλης ἐγχαλούμενος ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου ἐπὶ τῇ ἐχδόσει τῶν αὑτοῦ 
΄ ? ¢ b) > ? 

συγγραμμάτων “xat ἐχδέδοται᾽ φησὶ ᾿χαὶ οὐχ ἐχδέδοται᾽, αἰνιττόμενος τὴν 

ἀσάφειαν, ὡς χαί τις τῶν [Πυϑαγορείων ἐχδοὺς τὸ μονόβιβλον τὸ [Περὶ τῶν 

ἀλόγων γραυμάτων ναυαγίῳ περιέπεσεν ὡς τὰ ἀπόρρητα ἐξξορχησάμενος] 
7 σ BD Xe > ‘ σ e , Ὁ A b) ς 

χαὶ ὅ φησιν ὁ [ἰλάτων διὰ τὴν ἀσάφειαν, ‘ty εἰ ἢ δέλτος τι πάϑῃ ἣ ἐν 
» ~ on , \ ~) oc 

15 γῇ ἡ ἐν ϑαλάσσῃ, ὁ ἀναγνοὺς μὴ yo’, οὕτω μὲν | χρύψεως χάριν. 7 δοχι- 229» 

υάσεως τῶν ἐπιτηδείων χαὶ ἀνεπιτηδείων, ἵνα οἱ usy ἀνεπιτήδειοι πρὸς ‘ Ι | , t | 
ia ld ~ 

φιλοσοφίαν χατανωτίσωνται, (πρὸς OVS ἔστιν εἰπεῖν 
~ ΄ \ ~ \ \ a“ 2 e , 

πῇ φεύγεις μετὰ νῶτα βαλὼν χαχὸς ὡς ἐν ὁμίλῳ: 
d 

ot ὃ SH wide φιλοσοφίαν ἕτοιμότεροι γένωνται, μανθάνοντες ὡς 

20 πλείονος ἐπιμελείας δέονται τὰ μαϑήματα, ἘΠῚ: ods ἔστιν εἰπεῖν τὸ [|λα- 
τωνιχὸν ἐν τῇ ᾿Εἰπινομίδι εἰρημένον οὕτως" ᾿εἴτε χαλεπὰ εἴτε ῥάδια, ταύτῃ 

ἰτέον, ταῦτα (ta) μαϑήματα, αὕτη ἢ δὸός" ἀμελεῖν δὲ οὐ det. οὕτω γοῦν 

χαὶ οἱ ἀετοὶ χρίνουσι τ ἡνησιότητα χαὶ τὴν νοϑείαν τῶν veottiwy: ἱστῶντες 
γὰρ τὰ νεόττια ἀντιχρὺ τοῦ ἡλίου, ὅσα μὲν ἀσχαρδαμυχτὶ δύνανται ἀντω- 

5 πῆσαι πρὸς τὰς αὐγὰς τοῦ ἡλίου, ἐπανάγοντες εἰς τὴν χαλιὰν ὡς γνήσια bo o 

ἐχτρέφουσιν, ὅσα δὲ μὴ δυνηϑῶσιν ἀντωπῆσαι πρὸς τὰς αὐγὰς τοῦ ἡλίου, 

ὡς νόϑα ἀποβάλλονται: ὡς γὰρ ὃῖος χαὶ βασιλιχὸς ὃ ἀετὸς τὴν βασιλιχω- 

τέραν τῶν ΟΞ ge βωμένην ἔχει, φημὶ δὲ τὴν ὄψιν. ὅτι δὲ βασι- 
λιχὸς ὁ ἀετός, δηλοῖ τὸ ἡ ϑέλειν αὐτὸν ὕνησιμαῖον ἐσϑίειν ποτέ. οὕτω 

30 χαὶ οἱ Κελτοὶ τῷ “Ῥήνῳ ποταμῷ χρίνουσι τὰ γνήσια τέχνα χαὶ τὴν νοϑείαν 
τῶν βρεφῶν: ἐμβάλλοντες γὰρ εἰς ἀσπίδα τὰ βρέφη ἀφιᾶσιν ἐν τοῖς ὕδασι, 

1 τῶ om. Καὶ ὦ ἀείδω ξυνετοῖσι coni. Brand. ex Lobeckii Aglaoph. I p. 452 sq.: 

ἀεὶ δ᾽ ἀξυνέτησι H: ἀεὶ δ᾽ ἀξυνέτοισι KP; cf. Mullach I p. 166 βεβήλοις] βέβηλοι 

legendum docet Lobeck 1.1. p. 451 4 τούτῳ Ὁ: τοῦτο HKP ὃ χαχοφραδέων .. .] 

hoe fragmentis Orphicis addendum 7 χαλλιμάχιον codd. (hymn. Cer. 3. 4) 8 δέρ- 

χεσῦε]) ϑασεῖσϑε Call. γυναῖχες] βέβαλοι Call. 9 τῶ Call. αὐγάσσησϑε Call.: 
αὐγάσασϑε HKPb 10 xat Aptot.— ἐξορχησάμενος (13) inclusi ἐγγαλ. H αὐτοῦ 
libri 12 πειϑαγορίων H 13 γραμμ..1 πραγμάτων Ὁ 14 χαὶ ὅ --- ἀνεπιτηδείων 

(16) om. Ὁ ὁ Πλάτων] ep. II p. 312 ἢ el ἡ] ἦν H: 7 P 17 χατανοτίσονται 
P!: χατανωτίσονται ΡΞ 18 πῇ] ποῦ Kb (cf. Hom. 0 94) 19 οἱ δ᾽ ἐπιτήδειοι -- 

δεῖ (22) om. Ὁ γένονται Η 21 ἐπινομίδη HP (cf. Epin. p. 992 A) ταύτῃ 

Plat.: ταῦτα HKP 22 τὰ ex Plat. inserui ἡ om. HP 24 piv] un Ὁ 

δύναται A 25 ἐπανάγοντες --- ἡλίου (26) om. b χαλλιὰν H 27 διὸς HPb 

28 ἠχριβομένην P 30 οἱ om. P yviow ἢ 
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σ 

χαὶ ὅσα μ, ω“ 
ὁ: τῷ a ~ Bi Ἄς Ns ΄ ie 5 , 

ν αὐτῶν περισωϑῶσιν ἐχ τοῦ ὕδατος, γνήσια νομίζοντες ἐχτρέ- 
i 

φουσιν, ὅσα δὲ χαταχλυσϑῶσιν ἐχ τοῦ ῥεύματος τοῦ ποταμοῦ, ὡς νόϑα 

ἡγοῦνται ἀπόλλυσθαι. οἱ δὲ [ΙΠυϑαγόρειοι χαὶ τοὺς ἐπιτηδείους χαὶ τοὺς 

τος πρὸς τὴν αὑτῶν φιλοσοφίαν δι᾿ ὀνειράτων προεγίνωσχον" ἀν- 
΄ » \ \ \ ~ > 5 ΄ ἈΝ ΕΝ 

9 EXOLVOV γὰρ αὑτηὺς μετὰ τὸ πολλὰ εὐξασῦσ! TOL ξἰὴὴν ὠνξιρᾶτα, “AGL ἡσηὺς 

> as ~ ἂν ~ 

ηδείους εἶναι, εἰσεδέχοντο ἐν τῇ σχολῇ ἤγουν ἐν τῷ 

τὴ 

5 
ET 
Φ μὲν ἐνόμισαν ἢ 

δυαχοΐῳ, τοὺς 3 ἀνεπιτηδείους ἀπεβάλλοντο Mee πάσης τῆς. περιουσίας, 
χαὶ τοῦ λοιποῦ χενοτάφιον ποιήσαντες ὡς περὶ ἀποιχομένων ἬΘΗ τεῦνε- 

τοῦτο παϑὼν 2 αὐτῶν Χειλέων ὁ Λαχε- ὦτων διελέγοντο. ὅϑεν xat τις ὑτῶ 

ἰρεν. ὃ δὲ [Πλάτων διὰ 
ΔῚΣ φ ὥ 10 δαιμόνιος πῦρ oF τῇ σχολῇ χαὶ πολλοὺς ἔ 

- v ~ , v ~ 

τῆς wedys ἔχρε τὴν γνησιότητο, τῶν ἐπιτηδείων χαὶ μή. ἄμεινον ποιῶν 
— I] δὲ = =~ pe Ἵ \ Or \ 2 ΟΣ τοῦ [lvbayopov, διότι τοῖς ὀνείρασιν ἔστι πολλὰ προσϑεῖναι χαὶ ἀφελεῖν, 

υξϑυσϑέντες δὲ πάντα ἀτρεχῶς ἐξαγγέλλομεν, ἃ πρώην πολλοῖς ἐχρύπτομεν 

περιβολαίοις. ὀύτω μὲν καὶ δοχιμασίας χάριν ἢ γυμνασίας: οὕτω γοῦν ὃ 
[4 , av 

γυμνασίας χάριν. οὕτω 15 [Πλάτων τὴν χαλεπότητα τῶν δογμάτων ἐπετηδεύσ πό Ἑ 
\ 3 Ν , Ay ΄ 

χαὶ ὁ ᾿Απόλλων τὸ λοξὸν τῶν μαντευμάτων ἐπετήδευσε᾽" πείρας γὰρ χάριν 
~ / . 

τῷ Κροίσῳ δέδωχεν ἀσαφῆ χρησμὸν 

Κροῖσος "Ahoy διαβὰς μεγάλην ἀρχὴν χαταλύσει" 
va ‘ x” \ D7 BI x ~ ΄ ΄ a. \ 5 " 2 4 

ἄδηλον yap ἢ τὴν ἰδίαν 7 τὴν τῶν ὑπεναντίων" διὸ ἀπατηϑεὶς ἐπεστράτευσε 
Vv ~ , a 

20 χαὶ χατόπιν Expats. χαὶ tots ᾿Αϑηναίοις χρησμὸς ἐδόϑη 

τεῖχος Τριτογενεῖ ξύλινον διδοῖ | εὐρύοπα Ζεύς" 230° 
“Ὁ νὴ \ ε NA ~ 5 \ ~ “Ὁ 7 \ FF 
ἐδήλου γὰρ ὡς διὰ τριήρων δεῖ αὐτοὺς ναυμαχῆσαι" τοῦτο opie τὸ ξύ- 

λινον τεῖχος. τοῦτο δὲ ὑπέλαβε Θεμιστοχλῆς ὡς δεινότατος ξυνιέναι. χαὶ ¢ } Ί 
INS 4 

τοῖς Σαλαμινίοις ἐδόϑη χρησμὸς ey ν 

τ οι ὦ eta Σαλαμίς, ἀπολεῖς δὲ σὺ τέχνα γυναιχῶν" 

ἄδηλον δὲ ποίων γυναιχῶν, τῶν ἰδίων 7 τῶν ὑπεναντίων. χαὶ συνελόντι 

Gove, ὃ τοῖς ποιηταῖς οἱ μῦϑοι χαὶ τοῖς t προ τὰ pan ee τοῦτο 

τῷ ᾿Αριστοτέλει ἢ χατὰ λέξιν ἀσάφεια, χρύψεως χάριν. πάλιν ὃ τοῖς ἀετοῖς 
‘ ὃ ἥλιος xat tots Κελτοῖς ὁ Ῥῆνος, tots ΠΠυϑαγορείοις τὰ ὀνείρατα, τῷ []ha- 

2 χαταχλεισϑῶσι Η 4 ἀνεπιδήτους P αὐτῶν libri προεγινώσχων Η 5 αὐτὰ Ὁ 

ὅσα Ὁ 6 ἐπιτήδεια Ὁ ἤγουν] ἤτοι Ὁ ἐν om. Hb 6 τῶ paxotw P 
8 ἤγουν] ἢ Ὁ Ὁ ΘΞΊΪ ταῦ} ἸῈ ἐξ αὐτῶν in lac. V litt. om. K Χειλέων] 

scribas Κύλων (Diod. Χ 11 Iambl. v. Pyth. 248 Porph. v. Pyth. 54 Diog. L. 11 46 VIII 

49) vel Γύλων (Them. or. 23 p. 285 Olymp. in Plat. Phaed. p. 8) 9. 10 λαχιδαιμ.. 

HP 10 ἀφῆψε Κα: ὑφῆψαι P 6 δὲ Πλόύτων]Ί huius narratiuneulae ansam fort. 

praebuit Symp. p. 217 D οἶνος... «ἀληϑής. 11 τῶν om. P ἄμεινον --- γυμνα- 

σίας χάριν (15) om. Ὁ 12 προσϑῆναι Ρ 13 ἐξαγγέλομεν H 15 τὴν 

χαλεπότητα K?: τῇ χαλεπότητι HK'P 16 post ἐπετήδευσε add. γυμνάσιον Ρ 

γὰρ om. K 17 χρησμὸν] cf. Diod. Exe. VII 28 18 ΚΚροῖτος ---ἔπραξε (20) 
om. b ἅλυν] ἄλλην P 19 ἐναντ. P 20 χρησμὸς] cf. Herod. VII 141 

21 tortoyevet Herod.: terttoyevy HKPb διδοῖ Herod.: δάοι HKP: δῴοι Ὁ 22 ἐδήλου --- 

ξυνιέναι (23) om. Ὁ 24 χρησμὸς] Herod. VIII 142 25 ἀπολλεῖς δὲ σὺ Καὶ: πόλις δὲ 

ΗΚῚ: πόλις P: ἀπολεῖς ἠδὲ b 26 τῶν (alt.) om. H χαὶ συνελόντι --- συγγρά- | 
ματος (127,4) om. Ὁ 28 λέξιν] τάξιν ΚΡ 
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τῶν: ἣ χαλεπότης τῶν δογμάτων, ἢ μέϑη, τοῦτο τῷ Aprototéhe: ἢ χατὰ 

λέξιν ἀσάφεια, δοχιμασίας χάριν # Ὁ δ 
\ 

εϑέντων τὸ ζητῆσαι πόσα xal τίνα a έχατον ἦν χεφάλαιον τῶν προ 

χεφάλαια δεῖ προλαμβάνειν ἐπὶ παντὸς ᾿Αριστοτελιχοῦ SU Dea ese ἕξ 

on τοίνυν χεφάλαια et SELENE TOY σχοπὸν TO χρήσιμον zat ta ἕξῆς. 

ζητητέον G& τὸν σχοπὸν χαὶ ὅτε χηρύττεται ὑπὸ τῆς ἐπιγραφῆς, ἐπειδὴ 

πάντα πρὸς τὸν σχοπὸν ἀφορᾷ, ὥς φησι χαὶ ὃ [᾿λάτων ᾿ ὦ παῖ, μία ἐστὶν 

ἀρχὴ τοῦ χαλῶς βουλεύεσϑαι. τὸ εἰδέναι περὶ ὅτου ἐστὶν ἢ σχέψις, ἣ τοῦ 

παντὸς ἁμαρτάνειν ἀνάγκη. χηρύττεται δὲ ὁ σχοπὸς ὑπὸ τῆς ἐπιγραφῆς; 

10 ὡς ἐν τῷ [Περὶ ψυχῆς xav τῷ [Περὶ οὐρανοῦ χἀν τῷ [Περὶ γενέσεως χαὶ 

φϑορᾶς. μάλιστα δὲ ζητητέον τὸν σχοπόν, ὅτε μὴ ὑπὸ τῆς ἐπιγραφῆς χη- 
5 ΄ a ΄ 3 5 Ρ ΄ ΄ 

ρύττεται, ὅτε πάνυ ἀσαφής ἐστιν ἢ ἐπιγραφὴ χαὶ ἀπεξενωμένη, ὡς αἱ 
\ id 

ple 

\ 

o- ΞΞῚ [0] | Κατηγορίαι χαὶ ρμηνείας. τὸ δὲ χρήσιμον ζητητέον διὰ τὸ συν- 

| τονωτέρους γενέσϑαι τοὺς ἀχροατὰς οἷον δέλεαρ δρῶντας προσγινόμενον τὸ 
IF ~ Nee , > ΄ 

15 ἐξ αὐτοῦ χέρδος πρὸς ἐρωτιχὴν διάϑεσιν. μάλιστα ὃξ τὸ χρήσιμον ζητη- 
, ge A ἂν a ~ ΄ \ 3 A " 

τέον διὰ τὰ δοχοῦντα μάτην Ἰεγράφϑα! βιβλία, ὡς οἱ Τόποι τὰ αὐτὰ ava- 

σχευάζοντες χαὶ χατασχευάζοντες, 7 ἐπὶ χαχῷ, ὡς οἱ Σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι 
΄ , a , ΄ v la bl 

τρόπους ἀπάτης διδάσχοντες. ὑπὲρ ὧν ἔστιν εἰπεῖν ὅτι χαὶ of Τόποι ἐπὶ 

χαλῷ ἐγράφησαν" γυμνασίας yap χάριν, ἵνα ϑλιβομένη 7 ψυχὴ ἐχ τῶν ἐφ᾽ κε ese gy | δε ἀρ KAR πο εχ εξ Ὁ ‘ ν 

20 Exdtepa ἐπιχειρημάτων ἀπογεννήσῃ τὸ τῆς ἀληϑείας φῶς, δίκην τῶν πυρ- 
εχβόλων λίϑων τῶν παρα oon! νων ἀλλήλοις καὶ πῦρ ἀφιέντων ἢ φῶς. 

Ni a SS 4 ἃ ν᾿ = a? 

ἀλλ᾽ οὐδὲ οἱ Σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι ἐπὶ χαχῷ, εἰ xat τρ 
i 

όπους ἀπάτης διδά- 
\ σχουσιν" οὐ γὰρ ty ἀπατήσωμεν ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἀπατηϑῶμεν. οὕτω γὰρ 

ΘΕ ΩΣ Ν INN WN fe 5 ἀν ΑἹ ~ 9 \ Na a b) ot ἰατροὶ διδάσχουσι τὰ δηλητήρια. οὐ διὰ χρῆσιν ἀλλὰ διὰ φυγήν. τὴν 
95 δὲ αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς ζητητέον, χαὶ ὅτε χηρύττει τὸν σχοπόν, μάλιστα 

δὲ ζητητέον τὴν ἐπιγραφήν, ὅτε ἀσαφής ἐστιν, ὅτε ὀνοματοποιεῖ ὁ ̓ Αριστο- 
τέλης, ὡς ἐν Κατηγορίαις χαὶ ἐν τῷ [Περὶ ἑρμηνείας: χαὶ γὰρ ὅταν λέγῃ Ls. ΠΣ Φ ii 0 ALS S t@ £0 Pt 172 LS if Q one se | i 

a, , Ἂ \ Seed DI la a7 ¢ yv 7 5 

Κατηγορίας, οὐ τὰς ἐπ᾽ ἐγχλήμασι δίκας, ὡς ἔϑος, ie ἀλλὰ τὰ ‘yEve- 
ΤᾺ aE ΣΤΥ το Τὴ Rn ae D3()v χώτατα | ὡς eos ἔχοντα ἀεὶ χατηγορεῖσϑαι χαὶ μηδέποτε ὑποχεῖσϑαι, 2 

80 χαὶ πάλιν περὶ τόπων, οὐ τὸ πέρας τοῦ περιέχοντος xa! ὃ περιέχεται τὸ 

περιεχόμενον, ὡς λέγομεν περιέχεσϑαι τὸν οἶνον ὑπὸ τῆς τοῦ χεραμίου 

ἔνδοϑεν ἐπιφανείας, ἀλλὰ χανόνα τὸν πολλῶν χανόνων περιεχτιχόν. χαὶ 

πάλιν τὸ [Περὶ ἐρυηνείας λέγων οὐ τὴν χατὰ λέξιν ἑρμηνείαν λέγει, ἀλλὰ 
\ ~ 

τὰς τῆς ψυχῆς ἐννοίας. 

1.2 ἡ χαλεπότης τῶν δογμάτων hoc loco eivias et post δοχιμασίας χάριν inseras τέλος ὃ τῷ 

Πλάτωνι ἡ χαλεπότης τῶν δογμάτων χαὶ τῷ ᾿Απόλλωνι τὸ λοξὸν τῶν μαντευμάτων, τοῦτο 

D ᾿Αριστοτέλει ἣ χατὰ λέξιν ἀσάφεια, γυμνασίας χάριν. 5 χαὶ τὰ ἑξῆς HK: χαὶ τὴν 

ἐπιγραφὴν τὸ γνήσιον τὴν τάξιν παὶ τὰ ἑξῆς Ρ: τὴν αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς τὴν τάξιν τῆς ἀνα- 

Ἰνώσεως τὴν εἰς τὰ χεφάλαια διαίρεσιν καὶ εἰ γνήσιον τοῦ φιλοσόφου τὸ βιβλίον Ὁ 

6 ὑπὸ] διὰ K 7 ὁ Πλάτων] Phaedr. p. 291 Β (cf. p. 41,4) 8 βουλεύσασϑαι Ὁ 

11 ὑπογραφῆς Η 12 σαφής Καὶ 18 διὸ. ἀπ. coll. Hb 19 dB. H 

20 δίχην --- φῶς (21) om. Ὁ 23 ἀπατηῦ.) ἀπατήσωμεν Ρ 24 οἱ om. ΚΡ 
26 δὲ ζητητ.] δὲ ἐξηγητέον KP 21 λέγει H! 28 φημί Ρ 90 τόπων] 

τούτων ΚΡ 32 τὸν Ὁ: τῶν HKP 34 ἐννοίαις P 



128 ELIAE IN CATEGORIAS PROOEMIUM 

"Eo ots ζητητέον χαὶ τὸ γνήσιον διὰ τὰς γινομένας vodetace νοϑεύ- 
ovtat γὰρ τὰ βιβλία πενταχῶς" 7 γὰρ δι᾿ εὐγνωμοσύνην we gee τὰ οἰχεῖα 

συγγράμματα τοῖς οἰχείοις διδασχάλοις ἀνατιϑέντων, ὡς τὰ ΠΙυϑαγόρου χαὶ 
Σωχράτους ἐπιγραφόμενα βιβλία μὴ ὄντα Σωχράτους ἣ [Πυϑαγόρου ἀλλὰ 

5 Σωχρατιχῶν χαὶ [Πυϑαγοριχῶν. ἢ διὰ φιλοτιμίαν βασιλικήν" ᾿Ιοβάτους γὰρ 
‘ 

τοῦ Λιβύων βασιλέως συναγαγόντος τὰ [[υϑαγόρου χαὶ [Πτολεμαίου τὰ 

᾿Αριστοτέλους, τινὲς EG χάριν τὰ τυχόντα συγγράμματα λαμβάνοντες 

ἐχέδρουν χαὶ ἔσηπον διὰ τος τοῦτο νέων πυρῶν, ἵνα σ σχοῖεν ὃηῦεν τὴν 

ἐχ. τοῦ χρόνου ἀξιοπιστίαν. 7 Ot ὁμωνυμίαν συγγραφέων ἢ συγγραυμαάτων 

10 7 ΠΣ χαὶ συγγραφέων μέν, ὅτι οὐ μόνος ” Wg ὃ Στα- 
Ὁ ΑΒΕ} γειρίτης οὕτως ἐχαλεῖτο ἀλλὰ ual ἄλλοι Aprototéhets ἐγένοντο ἐπὶ αὐτοῦ, 

ὡς ὁ παιδοτρίβης χαὶ ἐπίχλην Modoc, χαὶ μετὰ ταῦτα, ὡς ὁ διδάσχαλος 

᾿Αλέξανδρος: ἔδει γὰρ αὐτὸν οἷον δεύτερον ὄντα ᾿ Δριστοτέλην. πάντων οὖν 
τούτων συγγραψαμένων νομίζονται τοῦ Σταγειρίτου εἶναι. # Ὁ ὁ ἀλλὰ 

15 χαὶ δι’ ὁμωνυμίαν ὑπομνημάτων γίνεται ἀπάτη, τοῦ ᾿Αλεξάνδρου μὴ μόνον 

τὰ ᾿Ἀριστοτέλους ὑπομνηματίσαντος βιβλία τοῦ Σταγειρίτου ἀλλὰ χαὶ τῶν 
ἄλλων, χαὶ νομίζονται πάντα τὰ τοιαῦτα ὑπομνήματα εἰς τὰ τοῦ Σταγει- 

ρίτου a διὰ τὸ ἐπίσημον τοῦ ἀνδρός. [ἣ διὰ τὸ ἐχλογὰς εἶναι 

ἐνομίσϑησαν τοῦ αὐτοῦ εἶναι τοῦ ποιήσαντος τὰς ἐχλογὰς χαὶ οὐχὶ τῶν 

20 πρωτοτύπων συγγραφέων. ἢ δι᾿ ὀφρὺν χτήσεως ξενοπρεπῶν βιβλίων τινὲς 
Ὁ ἄσηνοι ὄντες συγγραφεῖς διὰ τὸ δόξα! ξενοπρεπεῖς εἶναι χαὶ τοιαῦτα ἔχεν 

ϑιβλία ἐπέγραφον ὀνόματα συγγραφέως ἐνδόξου.] οὕτω μὲν τὸ ews τὴν 

ὥῃῆ ὧ2 το 

@- τάξιν ζητητέον οὐ πρὸς τὰ ἀνομοιοε τ ἥτις εἴρηται ἡυῖν, ὅτε ἐλέγομεν 

τὴ εἰ ἘΣ o2 [ΠΣ ν λογιχὴν προηγεῖσθαι χαὶ μετὰ ταύτην τὴν ἡϑιχὴν χαὶ οὕτως TERY) ii f (peu | 

F<, ὡς εἴρηται, ἀλλὰ πρὸς τὰ ὁμοιοειδῇ τάξιν ζητητέον, λογιχοῦ ὄντος τῷ wba Me 

"τ 
[0] 

i si Υ» x ᾿ ΄ N \ ‘ \ \ τοῦ βιβλίου, ποίαν τάξιν ἔχει πρὸς τὰ λογιχά, ἢ πρὸς τὰ φυσιχὰ τὸ φυ- 
΄ x \ ΄, ς δ ~ an lg 

σιχόν. τὴν δὲ εἰς τὰ μόρια διαίρεσιν ζητητέον ὡς ἀνατου ἧς τάξιν ἔχουσαν" 

ὥσπερ γὰρ ἢ ἀνατομὴ τῶν ἐν βάϑει μορίων ἀνάπτυξιν ποιουμένη τὴν ἑχάστου 

χρείαν παρίστησιν, οὕτω χαὶ 7 εἰς τὰ μόρια διαίρεσις τῶν ᾿ Ἀριστοτέλους 

1 ἐφ᾽ scripsi: ἐν libri τὴν γινομένην νοϑείαν b ὃ. 6 τὰ τοῦ πυϑ. Καὶ 

4 ἐπιγραφώμενα Ρ 9. συναγαγόντως H: συνάγοντος Pb 8 πυρρῶν b: μυρρῶν 

coni. Mullach (fr. ph. I 411 not. 15) 9 ἀξιοπιστείαν H ὁμιωνυμίας Kb 

μόνος ex μόνον corr. Καὶ 10. 11 6 σταγ. ἀρ. ἐχαλ. (οὕτως om.) Ὁ 12 ἐπίκλην 

Μῦϑος Olymp.: idem vel ἐπιχληϑεὶς μῦϑος coni. Brand. ex Diog. L. V 35 (πέμπτος 6 ἐπι- 
κληϑεὶς Μῦϑος): ἐπιλήμμυϑος HK: ἐπιλήμυϑος P: ἐπιλύμηϑος Ὁ 13 ἀριστοτέλους K: 
ἀριστοτέλης P; post ἀριστ. addas ἀριϑμεῖν; cf. Zeller [V3 p. 779 adn. 14 συγγραψάν- 

των Καὶ ante νομίζονται imseras τὰ συγγράμματα εἶναι om. KP 14. 15 ante © 

ἀλλὰ χαὶ lacunam signavi; ef. v.9 et Olympiodori expositionem δι᾿ ὁμωνυμίαν δὲ συγ- 

γραμμάτων evoterovta τὰ βιβλία, διότι μὴ μόνος ᾿Αριστοτέλης ἔγραψε Κατηγορίας, ἀλλὰ 

καὶ Θεόφραστος χαὶ Εὔδημος, οἱ τούτου μαϑηταί. πολλάκις οὖν τις περιτυχὼν ταῖς Kary- 7 

γορίαις, Θεοφράστου εἰ τύχοι, ἐνόμισεν αὐτὰς εἶναι ᾿Αριστοτέλους. 10 ὑπομνηματή- 

σαντος Ρ 18 ἐπίσιμον H ἢ διὰ --- ἐνδόξου (22) inelusi 19 τοῦ (prius) 

om. Hb 20 συγραφέων P 21 συγραφῆς H 22 συγγραφέως P 

23 ἐλέγομεν] p. 118,25 sqq. 28 ὥσπερ] ὡς Kb 29 ἡ om. P 
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ae 

ae re oink ἐξ IYO BR ρος, ᾿ς OIE NTIS ΧΟ) λ΄ ia] St ie, Oia Ἔ, 93 Ir 

συγγραμμάτων ἀρίστη. τὸ OE τίς ὁ τρόπος τῆς ὁιδασχαλίας | οὐ ζητοῦμεν, 2 
΄ \ τὰ ~ > f σ ΄ 2 

ὡς χαὶ αὐτοῦ ἀνωτέρω εἰρημένου, ὅτε ἐζητοῦμεν τί τὸ εἶδος τῆς φράσεως 
ld 

τοῦ Αριστοτέλους. ταῦτ ἢ παροῦσα πρᾶξις. 2 [0] 
oS 

~~ Oo 

x 2 

2 Εν ᾿ , ΄ 

Ἐπειδὴ χατὰ τὸν [Παιανιέα πᾶς λόγος, ἂν ἀπῇ τὰ ἔργα, μάταιόν τι 
= , \ l4 ~ mt eA ~ »- ~ 

5 νομίζεται χαὶ χενόν, φέρε ἔργῳ es τοῦ βιβλίου τῶν Κατηγοριῶν 
>) \ ΄ , ~ 5 

τὰ εἰωϑότα ζητεῖσϑαι ἐπὶ Exdotov ᾿Αριστοτελιχοῦ βιβλίου, τὸν σχοπόν, τὸ 
- 

τοΐνυν Sate εἶναι ὃ σχοπὸς τῶν Katy- 
΄ . ¢Fr~ > > 

χρήσιμον χαὶ ta ἑξῆς. οὐχ εἷς 
~ 5 Ἁ “ ‘ ~ ’ 

γοριῶν, ἀλλὰ πλείους. ὅσα γὰρ τὰ ὄντα, τοσοῦτοι φέρονται χαὶ σχοποί. 
4 a Voy, , , ε τς 

τριττὰ OF τὰ ὄντα, φωναί, νοήματα χαὶ πράγματα. οἱ μὲν οὖν περὶ φωνῶν 
΄ \ l4 ΄ 5 ‘ Ἢ ΄ ΄. \ ΄ 

10 εἰρήχασι τὸν σχοπόν, ὡς ᾿Αλέξανδρος χαὶ Εὐστάϑιος, of ὃὲ περὶ νοημάτων, 
' 

΄ 7 (NM \ ΄ cot fA ~ 

ὡς [Ιορφύριος, of δὲ περὶ πραγμάτων, ὡς ‘Eputvos: πάντες μὲν γὰρ συν- 
\ ~ , ~ > ε ec 

ἐφώνησαν περὶ τῶν δέχα χατηγοριῶν εἶναι τὸν σχοπόν, ἀλλ᾽ of μὲν ὡς 
> l4 , 6 ar ΄ ~ ς aN ΄ 

ay μόνον, οἱ GE ὡς ὑφεστωσῶν, Of GE ὡς νοουμένων. χαὶ οὐχ 
ν > ~ ᾿ - ς ΄ ᾿Ν > 

ἔστιν εἰπεῖν ὅτι ὀνόματι μὲν τρεῖς of σχοποί, ἔργῳ δὲ εἷς" οὐδὲ yap ἀχο- 
-Ὁ o \ 

15 λουϑεῖ ταῦτα ἀλλ ἥλοις: οὐ γὰρ ὅπου φωναί, χαὶ νοήματα πάντως, διὰ τὰς 

ἀσήμους φωνάς, οὐδὲ ὅπου νοήματα, ἐχεῖ χαὶ πράγματα, διὰ τὸν τραγέ- 

λαφον zal ἱπποχένταυρον νοήματα ὄντα ἀνύπαρχτα. ἀλλὰ χαὶ χατὰ τὰς 

αἰτίας διαφέρουσι" νοῦ μὲν γὰρ τὰ ν νοήματα, ϑεοῦ δὲ τὸ παράγειν τὰ 

πράγματα,. ψυχῆς δὲ τὰς φωνάς. οὐχ εἷς ἄρα χατ᾽ αὐτοὺς ὃ σχοπὸς ἀλλὰ 

20 πλείους, χαὶ πάντοτε τούτοις ἕλχουσι χαὶ ἀνϑέλχουσι τὸν ᾿Αριστοτέλην πρὸς 
χατασχευὴν THs ἰδίας δόξης" of μὲν γὰρ λέγοντες ὅτι περὶ φωνῶν μόνον, 
ἐχ τῆς ἐπιγραφῆς χατασχευάζουσιν, ὅτι Κατηγορία: ἐπιγέγραπται τὸ βιβλίον, 
χατηγορία δέ ἐστι τὸ χατά τινος ἀγορεύεσϑαι ἤγουν λέγεσϑαι, τὸ δὲ λέγε- 

Gta: φωνή ἐστι: περὶ φωνῶν ἄρα ὁ σχοπὸς τῶν Κατηγοριῶν. χαὶ ὅτι 

25 χαταχέχρηται τῷ λέγεται ̓  ὁμώνυμα λέγεται ᾿ συνώνυμα δὲ λέγεται (λέγων), 
2 ὃὲ λέγεται τ περὶ φωνῶν ἄρα ὃ σχοπὸς τῶν Κατηγορ!ῶν. χαὶ πάλιν 

5 a \ ~ l4 A 

χ τοῦ διελεῖν αὐτὸν τὰ λεγόμενα εἰς δύο: φησὶ γὰρ ὅτι ᾿ τῶν λεγομένων τὰ 

“ἢ χατὰ BEAN λέγεται τὰ δὲ ἄνευ συμπλοχῆς᾽, χαὶ τὰ μὲν ἄνευ δυμ- 

πλοχῆς εἰς δέχα διεῖλε χατ τηγορία S* at οὖν χατηγορίαι περὶ φωνῶν εἰσιν ὡς 
\ 30 2% τῶν λεγομένων ἔχουσαι τὸ εἶναι" τὸ γὰρ λέγεται φωνῆς πρόσρημα. οἵ 

λέγοντες ὅτι περὶ πραγμάτων ὃ σχοπὸς τῶν Κατηγοριῶν χατασχευάζουσιν or 

2 o σ ~ c ~ c ~ x \ / 

οὕτως" ὅτι τοῖς ἑαυτῶν ἑάλωτε πτεροῖς χατὰ τὴν παροιμίαν: ἃ γὰρ λέγετε 
\ 

χατασχευάζοντες ὅτι περὶ φωνῶν, τὰ αὐτά φαμεν πρὸς χατασχευὴν ὅτι περὶ 

πραγμάτων: φατὲ ὅτι Κατηγορίαι ἐπιγέγραπται, τὸ ὃὲ χατηγορεῖσϑαι χαὶ 

2 ἐζητοῦμεν] p.. 123,12 4 χατὰ τὸν Παιανιέα] spectat Demosth. XI 23 μέτεον Ρ 

6 εἰωϑώτα P 8 τοσοῦτοι -- ὄντα (9) in mrg. suppl. P 10. 11 ᾿Αλέξανδρος 

et Πορφύριος inter ee debent; cf. Olymp. xat 7 μὲν (αἵρεσις) ἔλεγεν περὶ φωνῶν 

pow eee: τὸν ᾿Αριστοτελην, εἰς ἣν ἦν ὁ Πορφύριος, ἡ δὲ περὶ μόνων πραγμάτων, εἰς 

ἣν ἦν ὃ “Eppivos, ἡ δὲ περὶ μόνων νομιημάτων, εἰς ἣν ἣν ᾿Αλέξανδρος. idem apparet ex 

Simpl. f. 3r et Porph. in Cat. comm. p. 57 11 γὰρ om. Ὁ 15 φωναί seripsi: φωνή 

libri post νοήματα add. éxet πράγματα del. P 19 xata τοὺς P! 20 πάντοσε Ὁ 

25 ὁμών. (ὁμόν. P) δὲ λέγ. συνων. (συνόν. P) λέγ. HP: ὁμών. δὲ λέγ. συνών. δὲ λέγ. K (ef. 

Arist. Cat. p. 11. 6) λέγων addidi (ef. p. 190,9) 27 ὅτι om. KP τῶν μὲν 

ey. HPb (ef. Arist. Cat. p. 1416) 32 τοῖς ἑαυτῶν ἑάλ. πτ.] ef. Macar. VII 57 (11 

p. 222 Leutsch) édhwte scripsi: ἑάλωσϑε libri λέγεται P! 

Comment. Arist. XVIII. 1 Eliae in Porph. Isag. et Arist. Cat. 9 
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λέγεσϑαι χατά τινος φωνῇς ἴδιον σημαντιχῆς πράγματος" περὶ eis 2 

ἄρα ὃ σχοπός. εἰ δὲ λέγετε ὅτι χαταχέχρηται τῷ λέγεται, καὶ τῷ τί ἐστιν 
“οὐσία ἐστί λέγων ual ᾿ δεύτεραι οὐσία! εἰσί λέγων: | περὶ πραγμάτων 291» 
ἄρα ὃ σχοπός. εἰ δὲ πάλιν λέγετε ὅτι διαιρεῖ τὰ λεγόμενα εἰς τὰ συυ- 

5 πεπλεγμένα χαὶ εἰς τὰ ἄνευ ἘΠῊΝ πλοχῆς χαὶ ἐξ αὐτῶν χατάγει τὰς xaty- 

yootas, τοῦτο ἡμῖν συνάδει" τὰ λεγόμενα γὰρ διεῖλεν, οὐ τὰ λέγοντα“ τὰ 

δὲ λεγόμενα πράγματά εἰσ!" περὶ πραγμάτων ἄρα ὃ σχοπὸς τῶν Κατηγοριῶν. 
εν» 5 σ ~ ot δὲ λέγοντες ὅτι περὶ νοημάτων φασὶ πρὸς τοὺς πρώτους ὅτι νιχᾶσϑε 

ἡμῖν ἀμφότεροι, χαὶ ot λέγοντες περὶ πραγμάτων μόνων εἶναι τὸν σχοπὸν 
\ A 

! 

10 χαὶ οἱ λέγοντες περὶ φωνῶν, ἵνα τὰ μέσα τούτων EE τὰ esl ὡς 
a yor ἐξαγγέλλοντα ual ἐξαγγελλόμενα ἐξαγγέλλουσι γὰρ μόναι at φωναί, ἐξ- 

ἡχέλλονται δὲ μόνα τὰ πράγματα, τὰ δὲ νοήματα χαὶ ἐξαγγέλλουσι χαὶ 

το τ δες 
, led 4 ΄ ΟῚ | la 5 ΄ ε ΄ F “,. 

Τούτων οὕτω μαχομένων ὀψέ ποτε ἐπιγενόμενος ὃ ᾿Ιάμβλιχος ἔλυσε 

15 τοὺς ἄνδρας τῆς τε πρὸς ἀλλήλους στάσεως χαὶ τῆς πρὸς τὸν ᾿Αριστοτέλην, 
, o ΄ - va \ 5 

λέγων οὕτως: μάχεσϑε, ὦ ἄνδρες, μὴ μ ao χαὶ ἀληϑεύετε μὴ igh 
na ϑεύοντες χαὶ ψεύδεσῦε μὴ ψευδόμενοι" ὅμοιον yap πάσχετε, ὥσπερ ἂν et 

τινες ἄνδρες ἐθέλοιεν δρίσασϑαι τὸν ἀνϑρωπον χαὶ 6 μὲν εἴποι αὐτὸν ζῷον 

υόνον ὃ ὃὲ λογιχὸν ὃ δὲ ϑνητὸν 6 δὲ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν, μηδεὶς 
δυνηθῇ ὅτι ζῷον λογιχὸν ὕνητὸν vod χαὶ ἐπιστήμης 

v 

20 63 τὸ ὅλον ἑνῶσαι 

δεχτιχόν. οὕτως οὖν χαὶ ὑμεῖς ὃ μὲν περὶ φωνῶν λέγει μόνον ὃ δὲ περὶ πρα- 

μάτων ὃ δὲ περὶ νοημάτων, ἐνὸν πάντα μῖξαι χαὶ εἰπεῖν ὅτι χαὶ περὶ φωνῶν 

χαὶ περὶ νοημάτων χαὶ περὶ πραγμάτ wy" oS γὰρ ot λέγοντες sree 
φωνῶν μόνον OTL ποίων φωνῶν; doa τῶν ἀσήμων ; od δήπου (γραμματικῶν yap 

ται), ἀλλὰ τῶν σημαινουσῶν πράγματα" οὐχ ἄρα περὶ φωνῶν μόνον ἀλλὰ τῷ or 

\ περὶ τῶν σημαινουσῶν πράγματα᾽. οἱ δὲ περὶ πραγμάτων μόνον λέγοντες 
ἐρωτάσϑωσαν χαὶ αὐτοί: ᾿ πῶς διδάσχει ὁ φιλόσοφος τὰ πράγματα; δαχτύλῳ 

χρώμενος; οὐ δήπου" μεριχὸν γὰρ δήπου τοῦτο χαὶ ἀφιλόσοφον" φιλο- 
ny ‘ ¢ 4 \ 9k , > 2.07 \ , , 

χαϑόλου γὰρ ot φιλόσοφοι, τὰ δὲ χαϑόλου οὐχ ἐνδέχεται χωρὶς λόγου διδάξαι 

80 οὐδὲ τῷ δαχτύλῳ᾽ ¥ ὁ ἄρα Ὑ χρήματα πράγματα διδάσχει ἐξ avayxys’. 

1 σημαντιχοῦ Η 2 λέγεται (pr. 1.) HP zat τὸ τί ἐστιν Pb; scribas (xataxéypytat) 

χαὶ τῷ ἔστιν (cf. Olymp. ὁ δὲ ‘Eppivos .. πιστοῦται τὸν λόγον αὐτοῦ éx τοῦ τὸν ᾿Αριστοτέλην 

πανταχοῦ τῷ ἔστι προσρήματι χεχρῆσϑαι) 3 οὐσία ἐστὶ] Arist. Cat. p. 2411] 

εὖτ. οὐσίαι εἰσί] δεύτ. δὲ οὐσίαι λέγονται Arist. Cat. p.2a14 (cf. p. 2218. 2630), unde 

fort. χαὶ dedt. —A€ywv eicias 4 λέγεται HP τὰ (ante συμπ.) om. HPb 

4. 5 συμπεπελεγμένα P 5 ἄνω HP 11 χαὶ (prius) om. Καὶ 11. 12 ἐξ- 

αγγέλλουσι] ἐξαγέλουσι H 12 μόνα] μόνως HPb 14 ἐπιγινόμενος Ρ 15 τῆς τε πρὸς 

iter. Η τε om. K 16 ἀληϑεύεται ΡῚ 17 ψεύδεσθαι (pr. 1.) P ὥσπερ ἂν Urb. 
90: ὡς ἂν Ὁ: om. HKP 20 an δυνηϑείη ? 21. 24 μόνων Καὶ 24 ποίων φ.; ἄρα 
τῶν ἀσ. Ὀ:ἄρα ποίων φ.; τῶν as. HKP 20. 20 ἀλλὰ χαὶ περὶ πραγμάτων (τῶν σημαι- 

νουσῶν om.) Ὁ 20 πράγματα scripsi: πρᾶγμα libri 28 τούτου ΗΡ ἀφιλοσ.] 

od φιλοσ. K 29 ὁ φιλόσοφος Ὁ 90 οὐδὲ] ὁ δὲ ΚΡ ἄρα yp. πρ.] ἄρα νοήματα 

b; conicias (φωναῖς) ἄρα χεχρημένος τὰ πράγματα, Olymp. exhibet οὐ δήπου γὰρ δαχτύλῳ 
δείχνυσι ταῦτα φιλοσοφῶν" οὐχοῦν χαὶ περὶ φωνῶν ἐστιν αὐτῷ 6 λόγος. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ σημαί- 

νουσι τὰ πράγματα αἱ φωναὶ διὰ μέσων νοημάτων, χαὶ περὶ νοημάτων ἐστὶν ἄρα αὐτῷ φροντίς: 
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¢ φὰ \ τὰ , > X ᾿ 2 ΄ ς \ ot δὲ περὶ νοημάτων λέγοντες εἶναι τὸν σχοπὸν ἐρωτάσϑωσαν: ᾿ περὶ 
lA , ~ ~ , 

ποίων νοημάτων; τῶν διαχένων χαὶ uy ἐποχουμένων τοῖς πράγμασιν, 
Pm)! ~ 5 / ~ ’ “Ὁ ‘ 

ἢ τῶν ἐποχουμένων τοῖς Rpayeaaly, ob δήπου περὶ τῶν μὴ ἐπὸ οὔ: 
i le >) τ / ¢ 3 ~ ~ » bint 

μένων, ἐπεὶ οὐχέτι ἢ φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις τῶν ὄντων ἀλλὰ τῶν μὴ 
\ 

͵ 

2) 

7. Ἁ 5, , , 

5 Ὄντων, ἀλλὰ περὶ τῶν παρ μς οὐχ ἄρα περὶ νοημάτων μόνον 

ἀλλὰ χαὶ περὶ πραγμάτων. εἰ δι \ ΄ Ρ > \ 
δὲ περὶ πραγμάτων, ἐξ ἀνόγχκης καὶ 

περὶ φωνῶν διαλέγεται εἰ τ Tae Vai (TwWY χαὶ πραγμάτων, ἐξ ἀνάγχης 

χαὶ mea φωνῶν διαλέγεται" οὐχέ ὶ 1 τι οὖν περὶ φωνῶν μόνον ἣ περὶ πραγυά- 
των 7 περὶ νοημάτων, ἀλλὰ περὶ 

ε 

‘ 

φωνῶν χαὶ περὶ πραγμάτων διὰ μέσων 
10 νοημάτων" ἑχάστῃ γὰρ μονάδι ἢ λοιπὴ δυὰς % 

4 

σ 
- 
7 

5 5. ΤΣ > 
πεται. αλλ ὅσον ἐχ τούτων 

σ a Ν» τα [᾿ Ἃ ΞΕ ’, ἘΞ εἴτα NG a 4 ao 2 a ‘ ΟΣ 

τρεῖς δόξουσιν | εἶναι οἱ σχοποί, ὅπερ οὐδ᾽ αὐτῷ αμβὶ ym Boxset? ἐν γὰρ 232 
τοῖς σχοποῖς τῶν [[λάτωνος διαλόγων παντὸς βιβλίου ἕνα βούλεται εἶναι τὸν 

σχοπόν. οὕτως οὖν εἴπωμεν’ ὃ σχοπὸς τοῦ βιβλίου τῶν Κατηγοριῶν περὶ 
φωνῶν ἐστι σημαινουσῶν πράγματα διὰ μέσου νοημάτων. 

? ? > 
15 Αλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ “ Σωχράτης πῇ ἱπατεῖ χαὶ ἁπλῶς πᾶσα πρότασις 

φωνή ἐστι σημαντιχὴ πράγματος διὰ μέσου πμύτος περὶ δὲ τῶν aes 

cewy ἐν τῷ [Περὶ Epuyvetas διαλαμβάνει, εἴπωμεν ἄλλως τὸν σχοπόν- ὃ 

σχοπὸς τῶν Κατηγοριῶν περὶ ἁπλῶν φωνῶν σημαινουσῶν ἁπλᾶ πράγματα 

διὰ μέσου. ἁπλῶν νοημάτων. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χαὶ τὸ ὄνομα xa? αὑτὸ χαὶ τὸ 

20 ῥῆμα φωναί εἰσιν ἁπλαῖ ἁπλᾶ σημαίνουσαι mpdyuata διὰ μέσου ἁπλῶν νο- 
΄ Ὁ ἸῸΝ Se Pree. 607. - ἐνταῦϑ ὃ Cntet arr 2 > Lleot 

μάτων, περὶ ὃὲ ὀνόματος χαὶ ῥήματος ἐνταῦϑα od ζητεῖ ἀλλ᾽ ἐν τῷ Περὶ 
id , Ὗ v \ if ΄ \ “Ὁ lh ~ 4 

ἑρμηνείας, εἴπωμεν ἄλλως τὸν σχοπόν’. 6 σχοπὸς τοῦ βιβλίου τῶν Κατη- 

γοριῶν περὶ τῆς πρώτης ϑέσεως τῶν ἁπλῶν φωνῶν τῶν σημαινουσῶν ἁπλᾷ 

πράγματα διὰ μέσου ἁπλῶν νοημάτων: πάλαι γὰρ συνελθόντες of ὀνομα- 
’ , wv a , 

25 τοϑέται ὠνόμασαν τὸ μὲν ἄνϑρωπον τὸ δὲ ποῦ ἵππον τὸ δὲ τρέχει τὸ 
OF νιχᾷ, UN προσδιορισάμενοι ποῖα σημαίνει χρόνον χαὶ ποῖα οὔ. χαλοῦνται 

Ἴ ἃ 1" 

ταῦτα τῆς πρώτης ϑέσεως τῷ ἁπλῶς οὕτως ὀνομάσαι τὰ πράγματα. ὕστερον 

δὲ STEEL, ἕτεροι Goa μὲν εὗρον προσσημ, υαίνοντα χρόνον, ῥῆμα ἐχά- ᾿ 
5» for \ 

λεσαν, ὅσα δὲ οὐ προσσηυαίνοντα ee ὄνομα. at Κατηγορίαι οὖν τὰ 
a 

30 Ὁ τῆς πρώτης ϑέσεως ζητοῦσιν, ὡς εἴρηται, χαὶ οὐ περὶ τῶν τῆς δευ- 

a 

΄ ΄ ΄ 5 > a Α τέρας ϑέσεως, τοῦτ᾽ ἔστιν ὀνομάτων χαὶ ῥημάτων. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χαὶ τὰ 

( δὲ χατηγορίαι ὀνόματα τῆς πρώτης ϑέσεως ἄπειρά εἰσι τὰ χατὰ μέρος, 

ὡρισμέναι εἰσί (δέχα γὰρ τὸν ἀριθμόν), εἴπωμεν οὕτως" ὅτι ὃ σχοπὸς τοῦ 

1 ἐρωτάσϑω H 3 7 τῶν ---πράγμασιν in mrg. suppl. ΡΟ. 4 ἐπεὶ] ἐπὶ P 
an ἔσται 4. ὃ τῶν μὴ ὄντων ἀλλὰ om. Ρ ὃ περὶ (post ἄρα) om. KP 

6 περὶ (post zat) om. K et] 6 HP 7.8 εἰ dpa περὶ νοημ. --- διαλέγεται om. Ὁ 

ὦ εἰ] 6H: εἰ ὁ Ρ 8 διαλεγόμενος Ρ οὐχ ἔστι Η 9 ante διὰ add. 

χαὶ Hb 10 τῶν von. Hb 11 δοξάζουσιν Η! of om. P 

αὐτὸ KP 12 διὰ λέγων (sic) P τὸν om. Ὁ 13 οὖν scripsi: ὡς libri 

εἴπομεν HKb 14. 24 μέσων ἢ 15 τὸ] τῶ Καὶ 17 6 om. K 

18 φωνῶν -- ἁπλῶν (19) in mrg. P 21 δὲ Ὁ: om. HKP 25 τὸν pév.. τὸν 

δὲ KP el τύχοι Ὁ 26 προσδιορησ. H 27 τῷ] τὸ P 28 προση- 
μαίνοντα HP 29 προσσημαίνοντα Ὁ: προσημαίνει HP: προσσημαίνει K 30 εἴρηται] 

γ- 22. 23 χαὶ om. P 

or 
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βιβλίου τῶν Κατηγοριῶν διαλαμβάνει περὶ τῆς πρώτης ϑέσεως τῶν ἁπλῶν 

φωνῶν τῶν σημαινουσῶν ἁπλᾷ ΤΠ Ρβοτα διὰ μέσου ἁπλῶν νοημάτων, χαὶ 

τούτων οὐχ εἰδιχωτάτων οὐχ ἀτόμων οὐ μεριχῶν οὐχ ὑπαλλήλων, ἀλλὰ 
γενιχωτάτων. ἐν οἷς σὺν ϑεῷ χαὶ ἣ παροῦσα πρᾶξις. 

5 Δεύτερον οὖν χεφάλαιον τὸ χρήσιμον. ob χρήσιμος ἢ παροῦσα πρα- 
ἡματεία, τολμῶ λέγειν. πρὸς φιλοσοφίαν, ἀλλὰ χρήσιμος ὡς αὐτὴ ἣ φι- 

, > 5 ΄ » \ ~ > , ~ , 

λοσοφία" χαὶ 7 οτος γὰρ γνῶσίς ἐστι πάντων τῶν ὄντων χαὶ τὸ παρὸν 
᾿ λίον πάντα τὰ ὄντα ΤΡ ΎΗ ὑπὸ γὰρ τὰς δέχα χατηγορίας πᾶντα τὰ 

ὄντα ἀνάγεται. χαὶ δι᾿ ἀποφάσεως τὸ χρήσιμον ῥητέον τοῦ παρόντος 

10 βιβλίου οὕτως: εἰ μὴ ἦν ἢ πρώτη ϑέσις τῶν ἁπλῶν φωνῶν, ἣ δευτέρα 
οὐχ ἂν ἦν’ εἰ μὴ ἦν ἢ δευτέρα ϑέσις, ὀνόματα χαὶ βήματα οὐχ ἂν ἦσαν" 
τούτων GE μὴ ὄντων πρότασις οὐχ ἦν᾽ προτάσεως δὲ μὴ οὔσης ΘΟ 
σμὸς οὐχ ἦν" συλλογισμοῦ μὴ ὄντος ἀπόδειξις οὐχ ἦν" | ἀποδείξεως μὴ 292» 
οὔσης ἀπέλειπον ἂν τὰ ὄργανα τὰ διαχριτιχα, ἐν a ϑεωρία διάχρισις τῶν 

15 ἀληϑῶν χαὶ τῶν ψευδῶν zat ἢ ἐχλογὴ μὲν τῶν ἀληϑῶν ἀπεχλογὴ δὲ τῶν 

ψευδῶν, ἐν 68 πράξει διάχρισις ἀγαϑοῦ ἀπὸ χαχοῦ χαὶ ἢ ἐχλογὴ μὲν τῶν 

ἀγαϑῶν ἀπεχλογὴ δὲ τῶν χαχῶν" εἰ μὴ ἣν τὸ ϑεωρητιχὸν χαὶ τὸ πρᾶχτι- 

χόν, ἢ φιλοσοφία οὐχ Fy: εἰ μὴ ἢ φιλοσοφία ἦν, τὸ εὐδαιμονεῖν οὐχ ἦν. 

χαὶ ἔχεις διὰ τοῦ δι᾿ ἀποφάσεως χρησίμου καὶ τὴν τάξιν, ὅτι δεῖ προ- 
20 ηγεῖσϑαι τὸ παρὸν βιβλίον παντὸς ἄλλου λογιχοῦ βιβλίου, ἐπειδὴ χαὶ ἢ 

πρώτη ϑέσις τῶν ἁπλῶν φωνῶν πάντων προηγεῖται. 
Ἔδφ᾽ οἷς εἴπωμεν χαὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς. ἕξ τοίνυν ἐπιγραφαὶ 

φέρονται τοῦ παρύντος βιβλίου: οἱ μὲν γὰρ ἐπέγραψαν Κατηγορίαι; ὡς 
αὐτὸς 6 Δριστοτέλης, οἱ 6& [Περὶ τῶν κατηγοριῶν, ὥς τινες ἑταῖροι τοῦ 

᾿Αριστοτέλους, οἱ δὲ Περὶ (τῶν) δέχα γενῶν #% ἃ τοῦ ὄντος, ὡς [ἰλωτῖνος ἀντι- to or 

‘ny ταῖς χατηγορίαις, of ὃὲ Πρὸ τῶν τόπων, ὡς ᾿Αρχύτας ὁ Ταραντῖνος, ot 

pt τῶν χαϑόλου λόγων, ὡς ᾿Αδραστος ὃ ̓ Αφροδισιεὺς ὁ [Περιπατητιχός. 
ing δὲ πάσας 7 τοῦ ᾿Δριστοτέλους. 6 γὰρ ἐπιγράφων ὅτι Kacnyapla: 

@- Ὅς! 

= @7 > 

ὧν νδείχνυται ὅτι οἱ λόγοι Gt οἰχείαν ἰσχὺν ἴσχυσαν γενέσϑαι ὅπερ τὰ met 

30 (pata. οὕτω χαὶ ἘΠ τς Eason τῶν με τῶν bec 

pallies ων ἃ Ἔ Paik et οὕτως" ite τὸ oe nae οἱ δὲ ἐπιγρά- 

φοντες [Περὶ τῶν χατηγοριῶν 7 * ὁ Περὶ τῶν γενῶν τοῦ ὄντος 7 [Περὶ τῶν 

4 ἐν--πρ. om. Ὁ 5 οὖν] ἣν Hb οὗ] ποῦ b 6 ἀλλὰ Urb. 35: πλὴν οὐ HKPb 

αὕτη ΗΚ 9 διὰ προσφάσεως Η 10 πρώτη om. Κα 12 πρώτασις Η πρωτά- 

σεως H! 18 συλογισμοῦ Ρ 14 ἀπέλιπον Kb μὲν οὖν Καὶ 15 ἀληϑῶν] 
ἀγαϑῶν P (corr. ead. m.) 16 ἀπὸ] zat Ὁ ἣ om. Ὁ 19 διὰ τοῦ om. Ὁ 

23 ὑπέγραψαν KP 24 ὃ αὐτὸς ἀρ. Καὶ οἱ δὲ --- ἀριστοτέλους (25) iter. P ὡς H'P 

(poster. loco): ὧν KP (priore 1.) Ὁ ἑταῖροι Urb. 35 Ὁ: ἕτεροι HKD 25 τῶν inserui 

post γενῶν lacunam signavi, quae suppleri potest ex Urb. 35 περὶ τῶν δέχα γενῶν, ὡς ἄλλοι 

ἑταῖροι αὐτοῦ πάλιν: ἔγραψαν yap καὶ οὗτοι xata ζῆλον τοῦ διδασχάλου τοιαῦτα βιβλία. περὶ 
τῶν γενῶν τοῦ ὄντος, ὡς πλωτῖνος, (cf. ν. 33) Πλωτῖνος] Enn. VI, 1 (p. 566 sq.) 

27 ἀφροδισεὺς HKP 29 περιγενέσϑαι H! 30 ᾿Αριστείδης] UI p. 493 Dindorf TOV 

ὑπὲρ Urb. 35: ta ὑπὲρ HKPb 32 δὲ om. b 33 inseras Περὶ τῶν δέχα γενῶν ἣ (ef. ν. 25) 
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f Q/ , rr Naw s σ ¢ 

χαϑόλου λόγων ἐνδείχνυντα! ὅτι οἱ λόγοι δι᾿ olxetay ἀσϑένειαν χατόπιν ἐγέ- 
5 

οιχ 

νοντο τῶν πραγμάτων χαὶ οὐχ ἴσχυσαν γενέσϑαι ὡς αὐτὰ τὰ πρ ἄγματα. 
- \ \ X \ ~ 4, 5 ΄ 5 ‘ \ PF. ving δὲ χαὶ τὴν ΠΙρὸ τῶν τόπων ἐπιγραφήν: ef yap χαὶ ἐξὸν τὴν ταξιν 

ἐπιγραφὴν ποιῆσαι, ws ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχά, ἀλλ᾽ ἐχεῖ εὐλόγως" χαὶ 
ἊΣ , ἃς ΡΞ Ὰ oe “ wy ΠῚ \ , X a\ Ἁ QQ) , 5 , 

5 povats yao ἕπεται ταῖς Φυσιχαῖς χαὶ μόνα, τὸ ὃξ παρὸν βιβλίον οὐ μόνων 

προηγεῖται τῶν Tonwy ἀλλὰ χαὶ ἄλλων. οἷδε. ὃὲ πάσας τὰς ἐπιγραφὰς ὃ 
? NER ΟΥ̓ ΤΣ 7 ἧ ΄ i does 3531 \ \ ZN ~ 
Ἀριστοτέλης ἐπιγράφειν, Κατηγορίαι, Toro, ἀλλὰ χαὶ τὴν [Περὶ οὐρανοῦ 

, oO ΄ , ~ > ~ 

nal χύσμου. αὕτη χαὶ ἣ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς. 
2) Ὁ > » \ we Le, ΄ ὃ ~ ~ x Ee’ οἷς εἴπωμεν τὸ νήσιον. γνήσιον τοίνυν éx τοῦ παλαιοῦ τὸ 

’ 5 ~ ΄ ~ . , ~ ΄ 

10 παρὸν βιβλίον ἀπὸ τῆς φράσεως ual τῆς δεινότητος τῶν ἐνθυμημάτων χαὶ 
5 ~ 3 = ὦ 49 Ἐν ἝΞ Alo Ὑγ 9 πα τὰν ΩΝ“ 5 Vas 

εχ τοὺ ὠνομαᾶστι USUYTTUAL GUTOY TOU TAPOVTOS βιβλίου εν ἄλλοις aot οὗ 
‘ 

oR 
4 ΄ Vv >) 7 9 “ ~ ~ 

βιβλίοις καὶ λέγειν ὅτι ᾿ ὡς ΠῚ ἐν Katyyoptats’, χαὶ ἐχ tod χατὰ ζῆλον 

αὐτοῦ γράψαι τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ ὁμώνυμα βιβλία χαὶ χρήσασϑαι τῇ ἡ 

προϑέσει, χαὶ ἐχ τοῦ εὐθύνας δεδωχέναι αὐτὸ τοῖς ᾿Αττιχοῖς ἐξηγηταῖς" 

15 τεσσαράχοντα γὰρ βιβλίων εὑρεϑέντων ἐν παλαιαῖς βιβλιοϑήχαις τῶν ᾿Ανα- 
» ~ ~ 7 ~ , ~ 5 ~ 5 

λυτιχῶν χαὶ δύο τῶν Κατηγοριῶν τέσσαρα μόνα τῶν ᾿Δναλυτιχῶν ἐχχρί- 
νουσι | χαὶ τῶν Κατηγοριῶν ἕν, χαὶ εἰ μὴ γνήσιον ἣν τὸ παρὸν σύγγραμμα, 2536 

ἀχέφαλος ἣν πᾶσα ἣ λογιχὴ πραγματεία: Συριανὸς usv γὰρ ὃ φιλόσοφος 
> , 1 ~ ‘> /, id , =F 

ἐπέγραψε τῷ Φαίδωνι vodevougv ὑπό τινος [[αναιτίου " 
90 εἴ με Πλάτων οὐ γράψε, δύω ἐγένοντο []λάτωνες" 

~ , Vv , ͵ 

Σωχρατιχῶν ὀάρων ἄνϑεα πάντα φέρω. 

ἀλλὰ νόϑον μ᾽ ἐτέλεσσε [Παναίτιος, ὅς ῥ᾽ ἐτάλασσε 
τ kame [ot nm Fares , - 3 Pe sant vee 
χαὶ Ψυχὴν ὕνητὴην xat ws νόϑον τελέσαι. SH ey 

~ 
᾿ - SEN. gf \ ΄ ΄ ΄ a 27 > ΄ 

cyw GF eee 0 ayes διδαάσχαλος, STL PAOW ταις Κατ τ ὁρίαις 

to ou [0] oy 

~ as > 

᾿Ἀριστοτέλους γενόμην, ἡ δίπλοος οὗτος | ; 
na ,ὔ / > ~ 

7 ae ἀχάρηνον ἐδείματο νόσφιν ἐμεῖο. 
ied s 

οὕτως χαὶ TO γνήσιον. 
) ) > » x 5 x / > s 5 ΄ ΄ Ὁ 

Eg’ οἷς εἴπωμεν τὴν εἰς τὰ υόρια διαίρεσιν. εἰς τρία τοίνυν Grat- 
-Ὁ ~ 5 ‘ 4 

τῶν χατηγοριῶν), εις TAS χατηγοριας, “Μη εἰ Q- t o 

‘ 

ρεῖται τὸ παρὸν βιβλίον, (εἰ 

3 οὐχὶ Ὁ 3 εἰ γὰρ --- ποιῆσαι (4) in mrg. suppl. P ἐξ ὧν H!: ἐξὼν P 

ὃ γὰρ μόναις coll. b p.ova] μόνον HP 6 6 om. Kb 9 γνήσιον (alt.) 
superser. HP 11 αὑτοῦ Ὁ: αὐτοῦ HKP 12 ὅτι om. KP ὡς εἴρηται ἐν Kat. ] 
videas Bonitzii ind. p. 102a 13 ἑτέρους P βιβλία om. KP χρῆσϑαι KP 

13. 14 τῇ περί προϑέσει]) cf. p. 132,24 14 αὐτῶ P 15 τεσαρ. P γὰρ 

Superser. Καὶ 16 μόνον Hb 16. 17 ἐχχίνουσι P: éyzp. Ὁ 17 ἕν τῶν 

zat. Hb " py ex μὲν corr. Καὶ σύγρ. P 19 ἐπέγγραψαι Η Φαίδωνι 

corr. Brandis ex Asclep. in Metaph. p. 90,23 (Hayduck) cf. Zeller Ila 441: φαίδρω libri 

νοϑευσαμένω KP 20 εἴ χτλ.] cf. Anthol. Pal. IX 358 ve K*b: μὲν HK'P 

οὐ --- τελέσαι (23) om. Ὁ od γράψεν K?: ὑπέγραψε HP: ἐπέγραψε P δύω 

Anth.: δύο HKP τοῦτ: K? 21 geo, HK!P ee K?: 

yap ὧν HK'P 22 μ᾽ ἐτέλεσε H: pe tédece P ς ρ᾽ ἐτάλασσε] ὅς ρ᾽ ἐτάλᾶσε 

K: ὃς ἐτέλεσε H: οὗ (sic) ἐτέλεσε P: ὅς ρ᾽ ἐτέλεσσε Anth. 23 χαί με] χἀμὲ Anth. 
τελέσει HK?!: τέλεσε Ρ: τελέσει Anth. 24 ἡμέτερος ex ὑμέτερος corr. P: ὑμέτερος Η 

25 Ἀριστοτέλους γενόμην Ὁ: ἀριστοτέλης ἐγενόμην HKP οὗτος Ὁ: οὕτως ΗΚΡ 

29 εἰς τὰ πρὸ τῶν χατηγοριῶν ex Olymp. inserui 
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τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς αὐτοὺς τοὺς ἀγῶνας, ual εἰς τὰ χρήσιμα πρὸς τὰς χατηγο- g 
ρίας" τὸ πρῶτον γὰρ xat 

χατηγορίας, πλὴν οὐ τὰ a 

περὶ προτέρου, περὶ τοῦ ἅμα, περὶ τοῦ ἔχειν, περὶ χινήσεως. οὐχ ἤβου- 
λήϑη δὲ πάντα τὰ χρήσιμα ἐν ἑνὶ μέρει εἰπεῖν, ἵνα uy τὰ προτέλεια μεί-, 
ζονα ποιήσῃ τῶν ἀγώνων. χαὶ ἡμεῖς οὖν ἵνα μὴ τὰ προοίμια μείζονα 

10 ποιήσωμεν, τῶν μὲν προοιμίων ἅλις, ἐπ᾿ αὐτοὺς δὲ τοὺς ἀγῶνας λοιπὸν 
χωρήσωμεν χαὶ τὴν ἐξήγησιν τῆς λέξεως. ἐν οἷς ual τὰ προλεγόμενα τῶν 
Κατηγοριῶν. 

7 τοῦ ἅμα Ὁ: ἅμα HKP 10 μὲν] νῦν Κ: μὲν yap P λοιπὸν om. Ρ 

11 οἷς] τούτοις Ὁ 12 Κατηγ.] expl. Ὁ 



i 

10 

15 

᾿Αρχὴ σὺν ϑεῷ τοῦ χειμένουῦ. 

p.1a1 (Ομώνυμα λέγεται ὧν ὄνομα μόνον χοινόν). 

᾿Επειδὴ σχοπὸς αἱ χατηγορίαι, τὸ ὃς δμώνυμον χατηγορεῖται τῶν χατ- 

ἡϊοριῶν, πᾶσα δὲ ae τῶν ὑπ᾽ αὐτὴν εἰδῶν συνωνύμως κατηγορεῖται 

ὡς γένος εἴδους, διὰ τοῦτο ὃ ᾿Δριστοτέλης προτάττει τὴν διδασχαλίοαν τῶν 
΄ 

ὁμωνύμων χαὶ συνωνύμων, χαν τούτοις TPOTATTEL τὰ ὁμώνυμα τῶν συνω- 

ἯΙ 2 X 

νύμων, ἐπειδὴ χαὶ τὸ Ev τῶν δύο ΑΞ τι: ἐπὶ γὰρ τῶν ὁμωνύμων ἑνὸς . 

μόνου χρεία" ὀνόματος γὰρ μόνου χοινωνίαν ποιεῖ τὰ ὁμώνυμα, τὰ ὃὲ συν- 

ώνυμα χοινωνίαν ὀνόματος χαὶ χοινωνίαν πράγματος. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ᾿Δριστο- 

τέλης τί ἐστι μόνον λέγει ἕχαστον, τί ὁμώνυμα χαὶ τί συνώνυμα, εἴπωμεν 

πρὸ τοῦ τί ἐστι τὸ εἰ ἔστιν. εἰκότως δὲ ζητοῦμεν τὸ εἰ ἔστιν, ἐπειδή τινες 
ye 

ἐπιχειροῦσιν ἀνελεῖν τὰ ὁμώνυμα, δειχνύντες ὅτι οὐχ εἰσὶ ταῦτα. φέρε οὖν 

ἡμεῖς δείξωμεν ὅτι εἰσὶ τὰ ὁμώνυμα. δείκνυμεν δὲ οὕτως, λῆμμα δμολο- 

γἸούμενον τοῦτο προλαμβάνοντες ὅτι τῶν στοιχείων | πεπερασμένων χαὶ αἱ 233% 

συμπλοχαὶ πεπερασμέναι εἰσί: τὰ δὲ στοιχεῖα πεπερασμένα εἰσίν (εἴχοσι 

(ap χαὶ τέσσαρά εἰσι τὸν ἀριϑμόν)" τῶν ὃὲ στοιχείων συμπλοχαί εἰσιν αἱ 

συλλαβαί, πεπερασμέναι ἄρα εἰσὶ χαὶ αἱ συλλαβαί. τῶν ὃὲ συλλαβῶν συμ- 

TAoxat εἰσι τὰ ὀνόματα, πεπερασμένα ἄρα εἰσὶ τὰ ὀνόματα. τὰ δὲ πρά- 

Ἵμᾶτα ἄπειρά εἰσι τῷ πολλάχις χαὶ ἀεὶ γίνεσϑαι. οὐδέποτε δὲ τὸ πεπε- 

ρασμένον τῷ ἀπείρῳ ἐξισοῦται, εἰ μὴ πολλάχις ἀναχυχληϑῇ᾽" εἰσὶν ἄρα τὰ 
΄ 

ὁμώνυμα: οὐδὲν γάρ ἐστιν ὁμώνυμον εἰ μὴ ἀναχύχλησις τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος 

πολλάχις γινομένη. οὕτω τοῦ ΕΟ τ 2: δείξαντος ὅτι εἰσὶ τὰ διώνυμα 

(ἐν) τοῖς Σοφιστιχοῖς ἐλέγχοις χαὶ ὅτι ἐξ ἀνάγκης εἰσί, πειρῶνται ἀνελεῖν ταῦτα 

λόγῳ τοιούτῳ χρώμενοι: φασὶν ὅτι τὸ ὁμώνυμον πρᾶγμα χαὶ τὸ ὄνομα 

“τ τοῦ ὁμωνύμου χαὶ τὸν ὁρισμὸν αὐτοῦ, τὰ ὃὲ τὸ αὐτὸ ὄνομα 

χαὶ τὸν αὐτὸν δρισμὸν ἐπιδεχόμενα συνώνυμά εἰσι’ τὰ ὁμώνυμα ἄρα συν- 

yous. χαὶ τί τῶν ἄλλων ἔσται τῶν ὁμωνύμων συνωνύμων ὄντων; πρὸς 

ods λέγομεν λύσεις δύό, μίαν μὲν τοιαύτην: ὅτι οὐδὲν ἄτοπον τὸ αὐτὸ 

1 post κειμένου add. περὶ ὁμωνύμων Καὶ 2 lemma inserui 7 γὰρ superscr. H 

10 &. λέγει coll. P 12 οὖν om. H 17 πεπερ. ἄρα --- συλλαβαί om. KP 18 ἄρα 

om. K 19 γίνεσϑαι -- πρᾶξις (136,20) folii inferiore parte abscisa paucis relictis litteris 

interierunt P 23 ἐν addidi τοῖς coy. ἐλ.] c. 4 p. 165630 sq. 27 ἔσται om. Καὶ 



τῶν 
τ Ἂν 

ν᾿ τοὶ 
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~ ‘ ΄ , Ἂν \ , >) vs ‘ Ὑ Vv 

πρᾶγμα χαὶ Oud@vouov εἶναι χαὶ συνώνυμον zat’ ἄλλο χαὶ ἄλλο ὄνομα" 
Ἁ Ἀ a! e Ψ [ἡ >. >. , 

χαϑὸ μὲν yap Αἴας χαὶ Αἴας, ὁμώνυμα εἰσιν, ὑπογραφὰς δὲ διαφόρους ἔχει 
o 5 τῇ Qi ΄ JN Αἴ Pee TN AX = aC , ΄ > 
ἕχαστος αὐτῶν. χαϑὸ μέντοι τὸ Αἴας χαὶ Αἴας ἄνϑρωποι, συνώνυμα εἰσιν. 
οὐδὲν οὖν ἄτοπον χαὶ ὁμώνυμον εἶναι χαὶ συνώνυμον τὸ αὐτό, χατ᾽ ἄλλο 
ΔΝ \ vs SS v » a 

5 δὲ χαὶ ἄλλο. ἢ ual ἄλλως: ὅτι χατὰ τὸ αὐτὸ ὄνομα χαὶ ὁμώνυμον χαὶ 

συνώνυμον δύναται εἶναι" ὑποχείσϑωσαν γὰρ δύο τινὲς Εὔβουλοι λεγόμενοι" 
ἐνταῦϑα ὡς υὲν Εὔβουλος zat Εὔβουλος ἑχάτεροι ὁμώνυμοι, εἰ δὲ ex τύχης 

\ ~ \ ΄ , ΄ 5 cor \ \ v 
τινὸς εἶεν χαὶ συνετοί, συνώνυυοί εἰσιν" εὑρίσχονται γὰρ χαὶ Εὐὔβουλοι λε- 

5 
’ 

ey, be if x Bday 5 v zi Coe, os κ BANS ΄ \ eS τς Ae} 5h ὃς: , 

JOWEVOL χαὶ εὔβουλοι OYTES, ὡς χαὶ TOY ὁρισμὸν τοῦ εὐβούλου δεχόμενοι. 
>I ied in ~ , ai / σ ΄ Ἂ , 

10 αὕτη πρώτη λύσις διπλῆ. δευτέρα ὃὲ λύσις, ὅτι παραλογίζονται ot λέγοντες 

ἢ συνώνυμος χατηϊορία χαὶ χοινῇ μετέχεται ὑπὸ τοῦ μετέχοντος χαὶ ἰδία, 
Ἃ \ > Ν - > ΜῈ ἢ ΄ ᾿" Bl Ὁ, ~ \ ΄ 

χἂν wy ἢ τὸ λεῖπον" οἷον ἀνθρώπου μὴ ὄντος δύναται ζῷον χαὶ λέγεσθαι 

χαὶ εἶναι ὁ ἵππος, χαὶ τὸ ἀνάπαλιν ὃ ἄνϑρωπος χαὶ ζῷον λέγεται χαὶ ζῷόν 
3 \ > ΄ >> ~ ΄ ΄ » 

15 ἐστι, χἂν μὴ ἢ 6 ἵππος’ ἐπὶ GF τῶν ὁμωνύμων οὐχ ἔρρωται οὗτος ὁ 
, sar \ 5 σ ~ Af a7 Ly la ΄ ws 

χανῴν᾽ οὐδὲ γὰρ εἷς Αἴας ἐν Oh τῷ χόσμῳ δύναται εἶνα! ὁμώνυμος ἄλλου 

uy ὄντος Αἴαντος. τί οὖν συνήγαγεν ὃ λόγος; ὅτι δύναται τὸ αὐτὸ χαὶ 
e ~ vy 7 ΄ ? 

διώνυμον εἶναι zal συνῴνυμον zat ἄλλο χαὶ ἄλλο, ὁμώνυμα μὲν χατ 
5 \ Ἂν Y ? wv ΝᾺ \ wv / , e 5 \ ao 

αὐτὸ τὸ ὄνομα zat ἄλλην GE χαὶ ἄλλην σημασίαν συνώνυμα, ὡς ETL TOD 
Ὑ = κι Ὧν - Νὴ ¢ ~ ~F 

20 Εὔβουλος. ἐν ots σὺν Dew χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις. 

Ρ.111 ᾿Ομώνυμα λέγεται ὧν ὄνομα μόνον χοινόν. 

ov 

\ \ Vv ~ ξ΄ ’ vv A 3) \ A , 5S 5 A 

Μετὰ τὸ εἰ ἔστι τῶν ὁμωνύμων ἔλθωμεν χαὶ ἐπὶ τὸ τί ἐστι, ταὐτὸν 

εἰπεῖν ual ἐπὶ τὴν | ὑπογραφήν. ὁρίζεται τοίνυν τὰ ὁμώνυμα δ᾽ Αριστο- 294: 
, alt , -“ e 7 > Ὑ ΄ \ ε \ 

τέλης οὕτως" ὁμώνυμα λέγεται WY OVOUG μόνον XOLVOY O OS χατὰᾶ 

τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος, ὡς τὸ Αἴας χαὶ Αἴας" οἵ γὰρ δύο τῷ σι 

δὲ 

a 

ΑΝ Vv 4 v st ς \ Qi αν ΄ , 

Αἴαντες ὄνομα μόνον ἔχουσι χοινὸν ὑπογραφὰς δὲ διαφόρους. σαφηνίσωμεν 
οὖν Extotyy λέξιν οὖσαν ἐν τῇ ὑπογραφῇ. 

« Ι 
Pah 41] Ομώνυμα. εἰ 

᾿δοὺ εὐθέως ex ϑυρῶν 6 ᾿Ιαμβλίχειος σχοπὸς ἀναφαίνεται, ὅτι χαὶ 
80 περὶ φωνῶν χαὶ περὶ νοημάτων χαὶ περὶ πραγμάτων 6 σχοπὸς ταῖς Κατη- ἢ 

\ ΄ ἊΝ ΄ rg co ΄ ΄ 

γορίαις- τὰ γὰρ ὁμώνυμα οὐδὲ ἐν πράγμασι μόνοις πράγματά εἰσι ϑεω- 
΄ , 

ροῦνται, ἐπεὶ ἔσται  Ouwvouta ταυτότης πραγμάτων, ὅπερ ἄτοπον. ἀλλ᾽ 
ἐν πράγμασιν ἢ δμωνυμία πεπονθόσι τὴν ὁμωνυμίαν. εἰ οὖν ἐξ ἀνάγχης 

2 δυώνυμά εἰσιν post αὐτῶν (9) transponas 3 ἕχαστον Καὶ 9 εὔβουλοι Η i 
11 δειχνύειν (pr. 1.) H 13 χαὶ λέγεσθαι superscr. H 15 οὕτως H 17 atavtos Ἵ 

om. Καὶ 18 μὲν post αὐτὸ (19) coll. H 19 δὲ post ἄλλην Vat. 1018: post σὺν ξ 

coll. K: om. H 21 μόνον om. H 22 τῶν ὁμωνύμων] τὸ ὁμώνυμον Ὁ 2 | 
23 thy ὑπογραφήν scripsi: τῆς ὑπογραφῆς HKP 29 ἰαμβλίχειος Urb. 35: ἰαμβλίχιος, 
HKP 30 χαὶ περὶ πραγμάτων om. P 92 ἐπεὶ] ἐπὶ P ἔσται -- οὐχ ὅτι f 

(p- 198,4) paucis litteris relictis desunt P (cf. p. 185,18 not.) ᾿ 
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> ~ \ > , e , » "» , 

χαὶ ἐν φωναῖς χαὶ ἐν πράγμασι τὰ ὁμώνυμα, χαὶ ἐν νοήμασιν ἐξ ἀνάγχης" 

ὅπου γὰρ φωναί, χα ata πάντως, μέσα δὲ τούτων εἰσὶ τὰ νοήματα. > -Ὁ Ὡς = 

‘ 

\ \ 

δ 3 > > OV YA = Ἐπ a =, \ ~ \ Ν 

Sole ἐπειδὴ ἐχρήσατο τῷ λέγεσθαι, πάντως περὶ φωνῶν τὸν σχοπὸν 

ἐπὶ νοημάτων χαὶ ἐπὶ πραγυάτων τί- 
\ 

Detar τὸ λέγεται: ὡς γὰρ τοῦ λέγειν τὰ τρία δυναμένου σημαίνειν, χαὶ τὸν 

ov 

΄ 

Ψ 

4 
Ξ 
Ψ 

ῦλ 

βαρβαρίζοντα χαχῶς λέγειν φαυέν, ὅτι περὶ φωνάς ἐστι τὸ σφάλμα, χαὶ τ 

ἀδιανόητα φϑεγγόμενον ὡς περὶ τὰ νοήματα ἁυαρτάνοντα χαὶ τὸν 

μένον ὡς περὶ πράγματα σφαλλόμενον. [ἀδιανόητοι λέγονται of ταῖς ἀσής 

10 wors λέξεσι χρώμενοι, οἷον τῷ βλίτυρι σχινδαψός: οὐδὲν γὰρ τούτων σης 
uatver τι 7] σημαίνουσι μὲν at λέξεις xa’ ἑαυτάς, εἰς ἀλλήλας δέ εἰσιν 

ee Ξ 
ἀναχόλουϑοι" λέγων γὰρ οὕτως ὁ ἄνϑρωπος ζῷον. ἀλλὰ χαὶ ὁ λίϑος σῶμα, 

ἢ ψυχὴ ἄρα ἀϑάνατος᾽. ταῦτα ἀδιανόητα ὡς ἀναχόλουϑα.] 

p.lal “Θμώνυμα λέγεται. 

15 ᾿Αποροῦσιν ὅτι διὰ τί πληϑυντιχὸν ἑνιχῷ ἀποδέδωχεν" ὀφείλων γὰρ 
εἰπεῖν ᾿λέγονται᾽, λέγεται εἶπε. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι τοῦτο πεποίηχεν ὃ 

le “ , 55 \ J , 

᾿Αριστοτέλης οὐ xata ᾿Αττιχὴν σύνταξιν ἡ συνήϑειαν (οὐδὲ γὰρ ἐφρόντιζε 
τούτου ὥσπερ χαὶ οἱ ἄλλοι φιλόσοφοι, υόνον Uy χατόπιν τῆς ἀληϑείας γέ- 

νωνται), ἀλλὰ τοῦτο πεποίηχεν 6. ᾿Αριστοτέλης χαὶ πληϑυντιχὸν ἕνιχῷ 
a ΄ , Vv ξ \ τὶ , >! 

20 συνέταξεν, ἐπειδὴ χαὶ τὰ διαώνυμα πολλὰ πράγματα ὄντα ἑνὶ ὀνόματι ὀνο- 

υαάζονται. 

p. lal ὧν ὄνομα. 

᾿Αποροῦσί τινες λέγοντες ὅτι χαὶ ἐν ῥήμασίν ἐστιν ὁμωνυμία- τὸ γὰρ 

ἐρῶ ῥῆμα σημαίνει χαὶ τὸ ἐπιϑυμῶ χαὶ τὸ λέξω: πῶς οὖν εἶπεν ὄνομα 
25 μόνον χοινόν, εἰ χαὶ ἐν ῥήμασίν ἐστιν ὁμωνυμία: τί οὖν φαμεν; ὅτι τὸ 

ὄνομα διττόν, τὸ μὲν χατὰ παντὸς μέρους ται φερόμενον, xa’ 6 φαμεν 
τὸν Πλάτωνα χαλοῖς ὀνόμασι χρήσασϑαι, οὐχ ὅτι ῥήμασιν οὐχ ἐχρήσατο, 
τὸ δὲ ἀντιδιαστελλόμενον τοῖς ἄλλαις μέρεσι τοῦ λόγου τὸ χυρίως ὄνομα 
τὸ πτωτιχόν. ἐνταῦϑα οὖν ὄνομα ἀχουστέον τὸ χατὰ ρημάτων φερόμενον 

30 χαὶ τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ λόγου. 

8 φϑεγχομ. H ὡς περὶ] ὥσπερ Η 9. πράγματος H ἀδιανόητοι --- ἀνα- 

χόλουϑα (13) inclusi post ἀδιαν. superscr. δὲ Καὶ 10 τῷ scripsi: τὸ libri 

15 ὅτι om. Καὶ 20. 21 ὀνομάζεται Καὶ 22 post ὧν add. εἰπὼν ἀντὶ τοῦ ὦντινων 

πραγμάτων H 23 ἀποροῦσι --- λόγου (80) post ἐξηπλωμένον (198,10) coll. K 

δέ τινες Καὶ 24 λέξω Amm.: λέγω ΗΚ 
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bo 

p- 111 Μόνον. 

16 μόνον δύο σημαίνει: ἢ γὰρ τὸ μοναδιχόν, xa ὅ φαμεν ἕνα 
μόνον ϑεύν, 7 τὸ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ ὁμοζύγου λεγόμενον, ὡς πολλάχις 

λέγεται ὅτι ἀπελείφϑη τις ἐν πολέμῳ δόρυ μόνον Lov, 29) ὅτι χεῖρας 7 
πόδας οὐχ εἶχεν, ἀλλ᾽ ὅτι τὰ bpocuya τούτου οὐχ εἶχεν οἷον ἀσπίδα καὶ 

, 

χνημῖδας, χαὶ πάλιν ἀπελείφϑη τις ἐν ἀρίστῳ ἄρτον μόνον ἔχων πρὸς aytt- 

διαστολὴν τῶν δὁμοζύγων ἐδεσμάτων. εἴρηται οὖν ἐνταῦϑα μόνον τὸ πρὸς 

ἀντιδιαστολὴν τοῦ Ouoldyov" τὸ γὰρ ὄνομα δμόζυγον τοῦ δρισμοῦ, | διὸ χαὶ 284ν 
ἀνϑορίζονται" ὄνομα γάρ ἐστιν δρισμὸς συνεσταλμένος, ὁρισμὸς δέ ἐστιν 

ὄνομοι ἐξηπλωμένον. | 

Ρ. 111 Kotvoy. 

ς ὃ αὐλὸς χοινὸς ἣ οἱ- -- oe Be 
’ 

2 ad 
2 aS) a or R S R a tO) a ros) ἘΞ & χοινὸν τετρᾶχ 

/ Ἅ \ μι 

> 

διαιρούμενον ὡς ἀγρὸς ἣ olxta, ἣ τὸ τοῦ προχαταλα Ea τ 

ν, ὡς ὁ τοῦ ϑεάτρου τόπος χοινὸς ὧν τοῦ προχαταλαμβάνοντος γίνεται ἴδιον, ἅ ῦ 

ἴδιος, ἢ τὸ ἐπίσης μετεχόμενον ὡς ἣ τοῦ χήρυχος φωνή (αὕτη γὰρ ἐπίσης 
, ό 
[χαὶ ἢ ὕλη]. χοινὸν οὖν ἐνταῦϑα det λαβεῖν τὸ 

| 
Α ; 

CaN mans a ] 

ὑπὸ πάντων μετέχεται) | 
aay ae , eye ες pelts νὴ Δί A n ard 5 oe. = ᾿ς v6 ς΄ δύ ᾿ 

ἐπίσης μετεχόμενον: τῆς γὰρ Αἴας φωνῆς ἐπίσης μετέχουσιν ot δύο 
Atavtes. 

. 
| 

¢ a. \ v 4 ~ 3 ΄ σ - 

Ρ.111 ‘O δὲ χατὰ τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος. | 

Κατὰ τοὔνομα τὸ εἰρημένον: τὰ γὰρ ἄρϑρα ἀναφοριχά εἰσιν. ἀπο- | 
Ϊ ροῦσι δέ τινες πῶς φιλοσύντομος ὧν ὁ ᾿Αριστοτέλης περιττὰ νῦν λέγει" 

v x ἊΨ - σ ΄ , ΄ > τ ») , 5 \ σ ΄ ἤρχει γὰρ εἰπεῖν ὅτι ὁμώνυμα εἰσιν ὧν ὄνομα χοινόν: εἰ γὰρ ἕν τι todtTwy ς΄ 
δοϑῇ, τὸ ἄλλο ἕπεται ἐξ ἀνάγχης # * ὁ γὰρ ὁρισμὸς αὐτῶν διάφορος. χαὶ 
i εἴποις ὅτι ὁμώνυμα εἰσιν ὧν μόνος ὁ ὁρισμὸς διάφορος, τὸ ἄλλο εἴπετο 
ξ ἀνάγχης" τὸ γὰρ ὄνομα αὐτῶν μόνον εἶχεν εἶναι χοινόν. περιττῶς οὖν 

ἵπεν ὁ δὲ χατὰ τούνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος. πρὸς ὅ φαμεν 
σ > ΩΣ Ὁ, "Ὁ ~ \ Ny bee! \ 

ὅτι οὐ μάτην τοῦτο εἶπεν, ἀλλ᾽ ἵνα δείξη, ποῖος ὁρισμὸς διάφορος οὐδὲ γὰρ 
se 5 X\ \ ΄ » Or eZ ν - ᾽ὔ “7 

6 ὡς ἀνθρώπων ὁρισμὸς διάφορος (6 αὐτὸς γὰρ λόγος τῶν δύο Δίαάντων 

ὡς ἀνθρώπων), οὐδὲ es τὸ Αἴας χαὶ Αἴας διαφέρουσιν (ὃ αὐτὸς γὰρ 

(cf. v. 28) οὐδὲ -- διάφορος (28) om. Κα 28 pr. ὃ superser. H zat λόγος H 
29 ὡς om. KP zat αἴας superscr. P 

1 μόνον κοινόν Καὶ ὃ ἣ τὸ] τὸ δὲ H 4 ἀπελύφϑη Η 7 ἐντεῦϑεν H! 
τὸ om. P 13 ὁ ἀγρὸς Κ' 14 6 om. H post προχαταλ. iter. 

ἴδιον --- προχαταλαμβάνοντος P 16 χαὶ ἡ ὕλη recte om. Urb. 35 20 eip.] 

διηρημένον HP 22 ἕν τι K?: ἀντὶ ΗΚῚΡ 23 post ἀνάγχης defectum signavi, 

inseras εἰ yap εἴποις ὅτι ὁμώνυμα εἰσιν ὧν ὄνομα μόνον χοινόν, τὸ ἄλλο εἵπετο ἐξ ἀνάγχης" 

24 εἴποις ex εἴπης corr. K 25 αὐτῶν om. ΚΡ περιττὸς Κα 26 post 

τοὔνομα iter. μόνον εἶχεν εἶναι κοινόν del. P 27 post διάφορος add. 6 αὐτὸς del. P 
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λόγος τῆς Αἴας φωνῇς, ὅτι δισύλλαβος βαρύτονος χαϑαρὸν τὸ ἃ ἔχουσα), 
S ΄ , ΄ ~ 

ἀλλ᾽ δρισμὸν διάφορον ἔχουσι τὰ ὁμώνυμα χατὰ τὸ σημαινόμενον ὑπὸ τῆς 
φωνῆς αὐτῆς" ἣ γὰρ Αἴας φωνὴ σημαίνει ἐπὶ μὲν τοῦ ἑνὸς Αἴαντος ὅτι 
> \ ~ it ~ ᾽Σ δ 2 κὸν πὰς ~ ia ἈΠῸ Ὁ ~ wy σ > \ ~ 

ἐστὶ τοῦ Τελαμῶνος xat ex τῆς Σαλαμῖνος, ἐπὶ d& τοῦ ἄλλου ὅτι ἐστὶ τοῦ 
> ἢ \ 7, 7 \ ~ 39 ΄ ~ >) ) [4 / 

5 Otkéws χαὶ Λοχρός: τούτων γὰρ τῶν ἰδιωμάτων τῶν ἐφ᾽ Exatépw ϑεωρου- 

μένων ὑπογραφὴ διάφορός ἐστι. 

p. 122 Tis οὐσίας: 

Οὐσίαν ἐνταῦϑα χοινότερον ἀχουστέον τὴν χαὶ χατὰ τῆς ὑπάρξεως 
, . \ \ ΄ Sh? ε \ » Ὁ , > 

φερομένην" διττὴ γὰρ ἢ οὐσία, ἢ μὲν ἀντιδιαστελλομένη ταῖς ἐννέα χατη- 

10 γορίαις ἣ χυρίως οὐσία, ἢ ὃὲ χατὰ συμβεβηχότων φερομένη, ἣν χαὶ νῦν 
, 

ἀχουστέον. 

p.1a2 “Etepos. 

ID7 

Διὰ τί, φασί, δύο οὐσῶν ἀντιϑέσεων, χοινοῦ — ἰδίου, ταὐτοῦ — ὃα- 

τέρου, μὴ εὐϑὺς μνησθεὶς τοῦ χοινοῦ χαὶ τοῦ ἀντιχειμένου ἐμνήσϑη, φημὶ 

15 δὴ τοῦ ἰδίου, [χαὶ ἑτέρου μνησϑεὶς τοῦ ταὐτοῦ οὐχ ἐμνήσϑη;: χαὶ λέγομεν 235" 

ὅτι βουλόμενος ees ἡμᾶς χαὶ πλειόνων ἀντιϑέσεων ἐντὸς ποιῆσαι, 

ἑνὸς σχέλους ἀφ᾽ ἑχατέρας ἀντιϑέσεως ἐμνήσϑη, χελεύων χαὶ τοῦ ἄλλου 

ὑπαχούειν: μνησϑεὶς γὰρ χοινοῦ εἰς ἔννοιάν σε τίϑησι τοῦ ἰδίου, zat μνη- 

σϑεὶς ἑτέρου χελεύει σε νοεῖν τὸ ταὐτόν. ἐν οἷς ual ἢ παροῦσα πρᾶξις. 

20 Ορισάμενος ὃ ᾿ Ἀριστοτέλης τὰ ὁμώνυμα ὧν ὄνομα μόνον χοινὸν ὃ 
δὲ χατὰ τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος, παραδείγματι χέχρηται πρὸς 
mesa aly τῶν ὁμωνύμων τῷ TE ee ἀνθρώπῳ χαὶ τῷ γεγραμμένῳ: 

ry 

τούτων γὰρ ἑχάτερος ζῷον λέγεται (ὅτι δὲ ὃ γεγραμμένος ζῷον λέγεται, O7/- 
λον ἐντεῦϑεν, ὅτι ὃ δημιουργὸς αὐτοῦ ζωγράφος εἴρηται), ὃ δὲ ὁρισμὸς 

25 αὐτῶν διάφορος: ὃ γὰρ ἀληϑὴς ἄνθρωπος ee ἐμφψυχὸς αἰσϑητ ιχή, ὃ δὲ 
γεγραμμένος οὐχ οὐσία ἀλλὰ συμβεβηχός, οὐχ oe vyos ἀλλ᾽ ἄψυχος, οὐχ 

αἰσϑητιχὸς ἀλλ᾽ ἀναίηϑητος, ἀλλὰ ζῷον λέγεται ὡς εἰχὼν οὐσίας ἐμψύχου 

αἰσϑητιχῆς. 
Ἵνα δὲ γνῶμεν ὑπὸ ποῖον τῶν ὁμωνύμων ἀνάγεται τὸ παράδειγμα 

80 φέρε εἴπωμεν τὴν διαίρεσιν τῶν ὁμωνύμων. τούτων τὰ μέν εἰσιν ἀπὸ 
τύχης, ὡς ὅταν τῆς: ἐν διαφ φόροις τόποις ὄντες τῷ αὐτῷ ὀνόματι ὀνομά- 

ss : ζωνται, μηδεμίαν ἔννοιαν ἐσχηχότος τοῦ ὀνομάσαντος τῶν ἐν ἄλλῳ τόπι 
οὕτως ὀνομαζομένων, ὥσπερ ᾿Αλέξανδρος 6 [Πάρις χαὶ ὁ Μαχεδών, τὰ ὃ 

3 τοῦ om. HP ὃ éxdtepa Κα 8 τὴν humore del. H 15 δὴ om. Καὶ 
16 ἐντὸς Urb.. 35 Par. 2051: ἔννοιαν HKP (cf. Amm. in Cat. p. 1,3) 19 ἡ om. H 

post πρᾶξις inseras lemma (ἴον--- γεγραμμένον 20 post ὁμών. add. p.dvov κοινὸν del. P 

22 te om. K 23 τούτου KP ὅτι --- λέγεται in mrg. suppl. P 24 αὐτῶν 

K: om. P etp.] λέγεται K 25 αὐτῶν scripsi: αὐτοῦ HKP 27 αἰσϑητιχῶς Kt 

29 6pwy.] ὑποδειγμάτων Καὶ παράδ.] ὑπόδειγμα K 91. 32 ὀνομάζονται HP 

32 ἐσχηχότως Ρ τῶν . . ὀνομαζομένων (33) seripsi: τὸν ὀνομαζόμενον HKP 
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, x ΄ ΄ ΄ ΄ , v \ 8 X ἊΝ 

ἀπὸ διανοίας, ὡς ὅταν βουλευσάμενός τις ὀνομάσῃ ὄνομα. χαὶ τὰ WEY ἀπὸ 
\ 

τύχης ἀδιαίρετα" al γὰρ διαιρέσεις ὑπὸ τεχνῶν χαὶ ἐπι ay προβάλλον- 

ται, ὥς φησι χαὶ ὁ [Ιλάτων, ὅτι ἐμπειρία μὲν ἡμῶν τὸν αἰῶνα ποιεῖ πο- 

ρεύεσϑαι χατὰ τέχνην, ἀπειρία ὃὲ χατὰ τύχην. τὰ GE ἀπὸ διανοίας ἃ μὲν 

5 χατὰ χρονιχὴν ἔννοιαν ἃ ὃὲ οὐ χατὰ χρονιχὴν ἔννοιαν, zal τῶν χατὰ 
χρονιχὴν ἔννοιαν τὰ μὲν χατὰ μνήμην, ὡς εἴ τις τοῦ πατρὸς μνημονεύων 

τὸν υἱὸν τὸν ἴδιον τῷ ἐχείνου ὀνομάσῃ ὀνόματι, τὰ O& zat ἐλπίδα, ὡς 

εἴ τις τὸν υἱὸν αὑτοῦ ὀνομάσῃ [ἰλάτωνα ἐλπίσας αὐδὴν γενήσεσϑαι τοιοῦτον 

(οἷδε γὰρ χαὶ ἀξιοπίστων ἀνδρῶν ὀνόματα ἐρεϑίζειν ἡμᾶς πρὸς μίμησιν 

10 ἐχείνων ὧν εἰσι χαὶ τὰ ὀνόματα), τὰ δὲ χατὰ τὸ Soy ΠΊΕ τερον χαὶ χατὰ 

υγήυην “at χατ᾿ ἐλπίδα. οὕτω μὲν τῶν χατὰ χρονιχὴν ἔννοιαν. τῶν δὲ 

οὐ χατὰ χρονιχὴν ἔννοιαν τὰ μὲν χατὰ μέϑεξιν, ὡς ἀπὸ τῆς μουσιχῆς wov- 

σιχὴ γυνή, τὰ ὃὲ χατὰ μεταφοράν. διαφέρει δὲ μεταφορὰ ἀναλογίας" μετα- 

φορὰ γάρ ἐστι σύντομος ἀναλογία, ἀναλογία δέ ἐστιν ὡς ὅταν εἴπω ὅτι οἷον τ 
15 λόγον ἔχει τόὸε πρὸς τόδε, τοῦτον ἔχει τόδε πρὸς τόδε. 7 OF μεταφορὰ 

οὐ λόγῳ τ χοῦ αὶ ἀλλ᾽ ὀνόματι: ὀφείλων γὰρ εἰπεῖν τις ᾿ὁποῖον λόγον 
ἔχει ὃ ποιμὴν πρὸς τὰ πρόβατα, | τοῦτον 6 βασιλεὺς π πρὸς τὸν λαόν᾽ χαὶ 29ῦν 
ΠΡ σπου οὕτω τῇ απ ἢ ur εἴποι οὕτως ἀλλὰ ποιμένα χαλέσαι λαῶν 
τὸν βασιλέα μεταφοριχῶς. οὕτω μὲν τὰ χατὰ μεταφοράν. πάλιν τὰ μὲν 

90 ἀφ᾽ ἑνὸς τὰ ὃξ πρὸς ΩΣ χαὶ τὰ μὲν ἀφ᾽ ἑνὸς ἣ ὡς ἀπὸ ποιητιχοῦ, ὡς 

ἀπὸ ἰατριχῆς ἰατριχὸν σμιλίον zat βιβλίον, 7 ὡς ἀπὸ παραδειγματιχοῦ, ὡς 

χπὸ ἀληϑινοῦ ἀνθρώπου ὃ γεγραμμένος: εἰχὼν γὰρ ὃ γεγραυμένος τοῦ 

αἀνηϑινοῦ ἀνθρώπου. τὰ GF πρὸς ἕν οἷον τὰ lies ν τέλος aye 

ὺ ὲ i ἠφϑῦη ἀπὸ τῶν ἀφ᾽ 

τούτων ἀπὸ τοῦ παραδειγματιχοῦ. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τούτων. τῷ οι ΓΝ Net ῶσ AY τυ 2 ὶ 

Δεῖ δὲ τὰ ὁμώνυμα μὴ χατὰ μόνην τὴν προφορὰν χοινωνεῖν, ἀλλὰ i \ py Goel | 7 

χαὶ xatv ἄλλα περιστατιχά, οἷον τόνον πτῶσιν πνεῦμα yévos see tea 

φὴν μέρος λόγου συνήϑειαν" τὸ yap apyos παροξυτόνως χαὶ τὸ ἀργὸς ὀξυ- 4 
ak ‘xat ὅτε μὲν παροξύνεται, 

ς ὃ “Ἑρμῆς “Δργεῖ- να 
ova), ὅτε δὲ ὀξυτόνως, 

‘ 

τόνως τ ὁμώνυμα" τῷ γὰρ τόνῳ διαφέρ 
80 δηλοῖ τὸν Ἄργον τ ὃ 

φόντης ἐχλήϑη (δηλο 
δηλοῖ τὸν μηδὲν ἐργαζόμενον χαὶ τὸν ταχὺν χὰ 

~ > ~ 

ov φύλαχα τῆς ᾿[Ιοῦς, XT 
t G8 χαὶ ἄλλα ae ib 

t tov λευχόν. πάλιν τὸ 

ἐλάτης οὐχ ἔστιν ὁμώνυμον- διάφορος γὰρ ἢ πτῶσις" ὅτε γὰρ τὸν ἐλάτην | h i ἣ f 
Vv ‘ > 2 ese: a ar \ al & ~ > 

δηλοῖ, ἤγουν τὸν “λα ύνοντα, εὐϑεῖα ἐστιν, ὅτε δὲ τὸ δένδρον, ϑηλυχῆς ἐστι 

35 πτώσεως γενιχῆς, οἷον ἢ ἐλάτη τῆς ἐλάτης. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ “οιος᾽ ὁμώνυ- 
~ > 9: ἐν, 

ποῖος, ἀλλ᾽ ὅπου 
΄ 

μὸν δύναται εἶναι. σημαίνει γὰρ χαὶ τὸ μόνος χαὶ τὸ 

2 διαίρετα (sic) P 3 6 Πλάτων] Gorg. p. 4486 5 zat τῶν --- ἔννοιαν (6) 

om. Ρ 1 χαὶ τὸν υἱὸν Καὶ ὀνομάσῃ scripsi: ὀνομάσει HK: ὀνομάξει P 

8 ὀνομάση Vat. 1018: ὀνομάσει HKP γενέσϑαι ΠΡ 9 zai om. K 10 ante | 
ἐκείνων add. τῶν ἀνδρῶν Καὶ τὰ (ante ὀνόμ.) om. HP 13 δὲ] yap K 14 ὅτε 
om. K 15 πρὸς τόδε τόδε pr. 1. coll. Καὶ 17 τοῦτον scripsi: τοῦτο libri 

18 εἴπη Καὶ καλέσαι scripsi: χαλέσει HP: χαλέση Καὶ 90 post ἄργον add. zat P 

τῆς ἰοῦς om. HP 30. 31 ἀργηφόντης HP 31 scribas ὀξυτονεῖται (ef. v. 29) 
94 ἤγουν om. P 
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\ ~ > 

μὲν δασύνεται, τὸ ὁποῖος σημαίνει, ὅπου δὲ ψιλοῦται, τὸ μόνος" ἐπειδὴ 
‘ Ἂ , Ν᾿ A ~ Da Nee a ¢ ‘ 

γὰρ διαφέρει χατὰ τὸ πνεῦμα, οὐ δύναται εἶναι ὁμιώνυμον. ὥσπερ οὐδὲ τὸ 
Ξ 
Ψ 

\ Nae - 

χαινόν: ἢ γὰρ γραφὴ διάφορος" --- 

\ ~ 

τε γὰρ δηλοῖ τὸ μάταιον χαὶ τὸ χοῦφον. 
2 \ ~ , o 

οια τοῦ Ξ Ψιλοῦ χρᾶς ρεταῖ. OTE [ὩΣ 

Ἢ (Ok 

aw k > A Ὁ i > 

tO νξον. OA OO D077 οὐ. οὐδὲ TO ξειπὸν 

ἰ πάλιν δύναται δυιώνυμον εἶναι" ὃ γὰρ ἀριϑμὸς διάφορος" τὸ γὰρ “εἰ o 

ων 

~ >! ») ~ a ~ . 

χεῖνοι: πληϑυντιχοῦ ἐστιν ἀριϑμοῦ, τὸ δὲ “εἶπον ἐγώ᾽ ἑνιχοῦ. ἀλλ᾽ οὐδὲ 
(3 ’ὔ τ᾿ ον ~ ~ 

τὸ φᾶρος ὁμώνυμον δύναται: εἶναι. δηλοῖ γὰρ ϑηλυχῶς μὲν ἐχφωνούμενον 
[4 >) ~ δι 5 ar ΄ , τ 

τὴν πόλιν, ἀρσενιχῶς OF τὸ χτίσμα, οὐδετέρως OF τὸ ἱμάτιον" τ 
τὸ γένος ὙΠ ΠΣ ὁμώνυμον εἶναι οὐ δύναται. οὐδὲ πάλιν τὸ ἔχεις δμώ- 

10 νυῦμον, διάφορον ὃν μέρος λόγου" δηλοῖ yap τὰς ἐχίδνας, οἷον οἱ ἔχεις τῶν 
Ὑ > - NX i Ἢ { ἊΣ 5 , , Vv 3 ") > \ XN 

ἔχεων, δηλοῖ δὲ χαὶ τὴν χαϑεχτιχὴν ἐνέργειαν, ἔχω ἔχεις. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ 
σ e , Ae x APA Pa ΞΡ -» ὉΣΞ, \ \ 7 4 \ RS ἅρμα ὁμώνυμον" δηλοῖ yao τὸ ζεῦγος τῶν ἵππων xat τὰ ὅπλα, παρὰ μὲν 

£ 7 \ ie, > a ~ Ὧν = 

Ρωμαίοις τὰ ὅπλα, παρὰ δὲ Exige τὸ ζεῦγος. RI οὖν παρὰ τὴν 

sea συνήϑειαν διάφορα σημαίνει, δμώνυμον εἶναι οὐ δύναται. ταῦτα 

15 6& περὶ διαιρέσεων χαὶ συστάσεων τῶν ὁμωνύμων. ἐν οἷς χαὶ ἢ παροῦσα 

πρᾶξις. | 

p.1a6 Συνώνυμα δὲ λέγεται ὧν 

τ 

A \ \ ΄ ΄ Vv [5] JANE \ , Ὁ, 

Μετὰ τὰ ὁμώνυμα ἔρχεται 6 ᾿Αριστοτέλης ἐπὶ τὰ συνώνυμα" δέεται 
2 
Saye 
[Ὁ] 

ς 
εχ ε ἑχάστη χατηγορία τῶν oat- 90 γὰρ χαὶ τούτων εἰς τὰς δέχα χατηγορίας, εἴ 1 

χξίων εἰδῶν eae χατηγορεῖται. GAN ἐπειδὴ χἀνταῦϑα τί ἐστι τὸ 
συνώνυμα λέγει, προηγεῖται δὲ τὸ ef ἔστι τοῦ τί ἐστι, δείξωμεν ὅτι εἰσὶ τὰ 

iia: εἰσὶ τοίνυν τὰ συνώνυμα διὰ τριῶν αἰτιῶν: πρῶτον μὲν αὐτὰ 

τὰ ὁμώνυμα συνώνυμα ἐδείχ ϑη, δεύτερον ὅτι τεσσάρων τινῶν παραχειμένων 

25 ἀλλήλοις, δμιωνύμων συνωνύμων πολυωνύμων ἑτερωνύμων, ἔστι δι᾿ ἑνὸς 

λόγου δεῖξαι ὅτι εἰσὶ τὰ τέσσαρα χαὶ τί ἐστιν es ἕχαστον. δείχνυμεν 

δὲ ταῦτα ἐχ διαιρέσεως οὕτως" ἀεὶ δύο πραγμάτων λαμβανομένων, ἐχόντων 

ὄνομα χαὶ cases συμβαίνει ταῦτα ἣ κατ᾿ ἄμφω χοινωνεῖν, χαὶ χατὰ 
ὄνομα χαὶ χατὰ τὸν ὁρισμόν, xal γίνεται τὰ συνώνυμα, ἢ οὐδὲ χατὰ τὸ 

80 ὄνουα οὐδὲ χατὰ τὸν ὁρισμὸν χοινωνοῦσι χαὶ γίνεται τὰ ἑτερώνυμα, ἣ πῇ 
μὲν χοινωνοῦσι πῇ ὃὲ διαφέρουσι: χαὶ ἣ χατὰ τὸ ὄνομα μὲν χοινωνοῦσι 

τῷ δὲ πράγματι διαφέρουσι χαὶ γίνονται τὰ ὁμώνυμα, 7] τῷ μὲν πραγματι 

χοινωνοῦσι διαφέρουσι: δὲ τῷ ὀνόματι χαὶ γίνεται τὰ πολυώνυμα, οἷον ξίφος 

ἄορ μάχαιρα φάσγανον σπάϑη. ἔδειξεν οὖν 6 λόγος ὅτι χαὶ εἰσὶ καὶ τί 
IN tA ΄ > a) 

85 ἐστιν ἕχαστον αὐτῶν. τοῦτο δεύτερον. τρίτον εἰ ψευδὴς δείχνυται ὁ λόγος 

ε 
1 τὸ om. KP 3 χαινόν Καὶ: χαινόν H: χενόν P χαὶ to) xat H: ἢ P 

7 τὸ om. HP ὁμώνυμος I 8 πόλιν] πάλην HP 10 of om. P 

11 δὲ om. Καὶ 17 ante συνών. add. tit. περὶ συνωνύμων P δὲ om. HP 

τό te Arist. ὁ κατὰ τοὔνομα λόγος Arist. 22 δείξομεν H? ante ὅτι 

add. ὡς Κα 94 ἐδείχϑη] p. 135,27 sq. 27 δὲ om. KP 33 γίνονται P 
πολλυώνυμα Η 34 an εἰσὶ (τὰ τέσσαρα ἢ (cf. ν. 26) 
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10 

to σι 

99 σι 

3 ~ as 

ὃ ἀναιρῶν τὰ συνώνυμα ὃ λέγων ὅτι τὰ συνώνυμα ἐν ταῖς δέχα χατηγορί- 

ἢ 

, 5 ~ 

arc ϑεωρεῖται, εἴ γε ExdotH τοῦ οἰχείου εἴδους συνωνύμως κατηγορεῖται, 
πὸ δύο χατηγορίας ἀναγόμενον, οὔτι λέγω ὑπὸ τὰς δέχα, ὁὃμώ- τὸ δὲ in 

aig 5 ΄ re 

VOUOY, τὰ ἄρα συνώνυμα οὐχ εἰσίν, εἰ Guwvoun δείχνυται. λύομεν δὲ 
- ov σ γῳ Ν \ > Υ id A hee Ne. 

τοῦτο οὕτως" ὅτι παραλογίζεσϑε: τὸ γὰρ ἀναγόμενον ὑπὸ τὰς δέχα χατηγο- 
, S ~ ΝῊ > “Ἃ ’ ΄ 3 Ὁ > ~ τοῖν γς Aye as 

ρίας διχῶς λέγεται ἀνάγεσθαι: ἢ γὰρ ὡς εἶδος αὐτῶν 7 ὡς ὕλῃ χρώμενον 

αὐταῖς ταῖς χατηγορίαις. ὡς μὲν εἶδος οὕτως, τὸ λευχὸν ὑπὸ διαφόρους 
Sea > \ x ΄ ΄ Εἰ πτα ᾿ 

χατηγορίας ὡς εἶδος ἀνάγεται" εἰ γὰρ τὸ λελευχωμένον λάβῃ τις, ὑπὸ τὴν 
σ΄ > 

οὐσίαν ἀνάγεται, εἰ δὲ τὸ ypMua, ὑπὸ τὴν ποιότητα. οὕτω μὲν οὖν ὡς 
3 ΄ , ΄ - BI , 

εἶδος. εἰ δὲ ὡς ὕλῃ ΧΟ Πενον ταῖς GEXA χατηγορίαις, ὡς τὰ πρὸῦς τι" 
\ ig ’, 

οιαιϊς, ταῦτα Yap οἰχείαν ὕλην μὴ ἔχοντα ἐν ταῖς δέχα FSD es were 

οὕτως οὖν χαὶ τὰ συνώνυμα οὐχ ὡς εἶδος ἀνάγονται ὑπὸ τὰς δέχα xaTY- 

γορίας, ἀλλ᾽ ὡς ὕλῃ τ ταῖς δέχα ὡς τὰ πρός τι. χαὶ τὰ συνώνυμα 

δὲ τῶν πρὸς τί εἰσιν τὸ γὰρ συνώνυμον συνωνύμῳ ἐστὶ συνώνυμον. ταῦτα 

> \ \ ~ , ’ «τ. V Fe ~ 

τ ols = διαλαμβάνει χαὶ περὶ τῶν παρωνύμων. TOLTA OF ἔταξε TAVTA 
\ πε \ a ~ ΄ \ a7 ~ 2 

τίας" ἢ ὅτ ι πρηογηγξειται τὸ SY τῶν δύο χαὶ τὰ δύο τῶν τεσσά- 

, 5 , \ id ~ \ 

τῶν ἽΝ δύο, ὀνόματος χαὶ ὁρισμοῦ, ἐπὶ ὃὲ τῶν παρωνύμων τεσσά- 
ρων χρεία, χοινωνίας ὀνόματος χαὶ διαφορᾶς, χοινωνίας πράγματος χαὶ δια- 

A 

φορᾶς. αὕτη πρώτη αἰτία. δευτέρα αἰτία, ὅτι τῶν μὲν ὁμωνύμων xat 
΄ 2 77 = NRE RID oye Pot are SW ΄ 5 rf συνωνύμων ἐν ὅλαις χρήζει ταῖς χατηγορίαις, τῶν ὃὲ παρωνύμων ἐν μόνῃ 

fj ποιότητι. αὕτη χαὶ δευτέρα αἰτία. τρίτη ὃὲ αἰτία, ὅτι προηγοῦνται τι 
‘ 

ἀεὶ τὰ ee τῶν votwy, χαὶ ἐπὶ μὲν τῶν ὁμωνύμων χαὶ συνωνύμων 

ἡνήσιαι χαὶ αἵ χοινωνίαι zat at διαφο ἐπὶ 6& τῶν παρωνύμων νόϑοι. ορὰ 
iy 

~ \ ~ 2 a. \ Us A or , 

ταῦτα περὶ τῆς τάξεως αὐτῶν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χαὶ τούτων τὸ τί ἐστι μόνον 
ἌΝ \ > ¥ Nid aN . / ἋΡ , λέγει, οὐ μὴν χαὶ τὸ εἰ ἔστι, δείξωμεν ὅτι εἰσὶ τὰ παρώνυμα. ἔστι τοίνυν 

Z ὧν εἰ Nae ὅτι εἰσί, τὰ συνώ- 
ὃ 

σ 

τὰ παρώνυμα, πρῶτον μὲν ὅτι τὰ ὧν εἰ 

voua χαὶ ἑτερώνυμα, δεύτερον εἰ ψεύδεται ὃ oy λέγων αὐτὰ μὴ εἶνα! 
χαὶ λέγων οὕτως: ὅτι εἰ εἰσὶ τὰ παρώνυμα, ἔδει αὐτὰ ἐντὸς πεσεῖν τῆς 
5 , a , Ἁ 5 ἂν 

ἀνωτέρω λεχϑείσης διαιρέσεως (τὴν γὰρ διαιρετιχὴν μέϑοδον οὐδὲν χαυχής- 
ἣν \ ΄ 5 ΄ ὯΝ σ 9 ΡΞ \ σεται φυγόν), οὐ περιέλαβε δὲ αὐτὰ ἣ διαίρεσις, δῆλον ὅτι οὐχ εἰσί τὰ 

παρώνυμα. λέγομεν πρὸς ταῦτα οὕτως" ὅτι οὐχ ἠδύνατο ἐντὸς πεσεῖν τῆς 
A, διότι ἢ διαίρεσις χατὰ γνησίας χοινωνίας κα % χαὶ o7 oe R = Ὁ Oo a 

[0] ξ wy 
sa 

τε τῇ 2 ζ ξ. < Cc ΓΕ 

τὰς διαφοράς. ταῦτα χαὶ περὶ τούτων. 
“ 

‘ 

τ: ὃὲ εἰδέναι ὅτι τεσσάρων χρεία, ἵνα γένωνται τὰ παρώνυμα, χοινω- 
, > ~ > , , , ~ 

vias ὀνόματος χαὶ διαφορᾶς ὀνόματος, χοινωνίας πράγματος χαὶ διαφορᾶς 

2 et ye] εἴτε H 3 ἀναγόμενον scripsi: συναγόμενον HKP οὔτι scripsi: ὅτι 

οὐ ΗΡ: οὗ Καὶ 8 λευχώμενον (sic) P 18 ὕλην Ρ χρώμενα Urb. δ: 

χρῶνται HKP 18 γὰρ] χαὶ Καὶ 21 δευτέρα αἰτία om. K 22 ypite H 
27 μὴν] μὲν P 90 ef superser. K 31 λεχϑείσης] p. 141,27 τὴν yap. 

6tatp.] cf. p. 73,12 32 an δῆλον (οὖν) ὃ 33 Ομ Η 94 post χοινω- 

vias lacunam signavi, imseras zat διαφορὰς ἐγένετο, τὰ δὲ παρώνυμα νόϑους ἔχει τάς τε 

χοινωνίας 

“inl υὲν διωνύμων ἑνὸς χρεία ges yap xowvod), ἐπὶ δὲ 236v 
ΝΡ 

Phen 

OO -- 5 -.“--"----τὰἶὴν»πῖσὰ πὦ»" "πῆ πον Ὡὦὦὦοὦορρ-«ρ πω 
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πράγματος. ὅϑεν τὸ “ἔλενος xual ᾿ Βλένη οὐχ ἔστι παρώνυμον: ἔχει yap 

χοινωνίαν ὀνόματος, ἐπειδὴ αἱ τοῦτα συλλαβαὶ πᾶσαι ἀμφοτέρων τῶν ὀνο- 

μάτων αἱ αὐταί εἰσιν, ἀλλὰ χαὶ διαφορὰν ὀνόματος ἔχουσι χατὰ τὴν τελευ- 

ταίαν συλλαβήν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὡς “Ἕλενος χαὶ ᾿ Ελένη οὐδεμίαν χοινωνίαν 

5 ἔχουσιν (Zxactos γὰρ οἰκείαν ὑπογραφὴν ἔχει), διὰ τοῦτο οὐχ ἔστι παρώ- 

γυμα. οὐδὲ παρϑενιχή χαὶ παρϑένος παρώνυμα διὰ τὸ μὴ ἔχειν διαφορὰν 

πράγματος" τὸ αὐτὸ γὰρ αἱ δύο λέξεις δηλοῦσι, χαὶ ἔστι πολυώνυμον. οὐ 
\ τὸ ἀρετή χαὶ σπουδαῖος διὰ τὸ 

on 

Of OA μὴ εἶναι χοινωνίαν τοῦ ὀνόματος, χατὰ ὃ 
Ν 

ὃ τὸ πρᾶγμα χαὶ χοινωνίαν χαὶ διαφορὰν ὡς μετέχοντος χαὶ μετεχουένου. 
39. \ la \ \ 5 ΄ \ Ἁ ~ 

10 οὐδὲ μουσιχὴ γυνή χαὶ μουσιχὴ ἐπιστήμη παρώνυμα διὰ τὸ μὴ ἔχειν δια- 
φορὰν ὀνόματος. 

Τούτων οὕτω προληφϑέντων ἴδωμεν πῶς ὁρίζεται τὰ παρώνυμα. 
πτπὶ δὲ αὐτὰ οὕτω λέγων παρώνυμα εἰσιν ὅσα ἀπό τινος δια- 

φέροντα τῇ πτώσει τὴν ἐπι τοὔνομα προσηγορίαν ἔχει, διὰ τού- 

15 των τὰ τέσσαρα δηλώσας" διὰ μὲν γὰρ τοῦ εἰπεῖν ὅσα ἀπό τινος τὴν 
- ΄ \ ia) 3 , ~ 

χοινωνίαν τοῦ πράγματος χαὶ THY δι ΠΡΟΣ (τὰ γὰρ ἀπό τινος χοινωνεῖ 
> τας , Γ ye oD Era Nie Tm ὯΔ = \ 937 

αὐτοῦ | πάντως χαϑὸ ἐξ αὐτοῦ. διαφέρει δέ, ἐπειδὴ (od) πάντῃ ταὐτὸν τὸ 237r 

υ 
‘ 

a a 4 

). διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν ἀκα ρον τα τῇ πτώσει τὴν (= [Ὁ] A On Pa ἴω <4 oc 1 “Er Ἔ 
vw ὦ 

aA o ῸΝ Φ € () ΜΕΝ Ξ ‘ 

διαφορὰν τοῦ ὀνόματος 201 λωσε (πτῶσις δὲ παρὰ ᾿Αριστοτέλει τὸ πε ρας 
\ , 

20 τῆς λέξεως), διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν τὴν χατὰ τοὔνομα προσηγορίαν ἔχε 
> τὴν χοινωνίαν τοῦ ὀνόματος. 

Δεῖ δὲ τούτων 7 aie ηφϑέντων εἰδέναι ὅτι οὐχ ἀποδεχτέον τὸν ποιητ hy 
e 

δυώνυμα συνώνυμα λέγοντα, ὡς ἐπὶ τοῦ Q- τ 
ἶσον ϑυμὸν ἔχοντες" 

¢ , Ἁ v > \ » Ὁ >\ 25 ὁμωνύμους γὰρ ὄντας συνωνύμους ἐχάλεσε διὰ τὸ ἴσον τοῦ ϑυμοῦ. οὐδὲ 
[4 τοὺς λέγοντας τὰ πολυώνυμα συνώνυμα ἀποδεχτέον, ὡς τὸ ξίφος μάχαιρα 

σπάϑη ἄορ. οὐδὲ γραμματιχοὺς ἀποδεχτέον ἀντιδιαστέλλοντας τὰ παρώνυμα 
a\ 

τοῖς ὀνοματιχοῖς xal Pyuatixotc. εἰσὶ 68 ὀνοματιχὰ τὸ Τρύφων ἀπὸ τοῦ [0] 

> > 

τρυφή χαὶ to Θέων ἀπὸ tod Bede, ρηυαστιχὰ 6& τὸ Φιλήμων νοήμων ἀπὸ 
ry ? iy i fh 

30 τοῦ φιλῶ χαὶ νοῶ. δέον πάντα παρώνυμα χαλέσαι, τὰ μὲν ὀνοματιχὰ χα- 
~ Ἂν ΔΝ ec ΄ 3 2! » 7 be b , \ Ay ἣΝ ~ 

λοῦσι τὰ OF ῥηματιχά. ἐφ᾽ οἷς τούτων ζητηϑέντων (mepl) τῆς διαφορᾶς 

τῶν παρωνύμων, ζητήσωμεν χαὶ τῶν ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ τῶν πρὸς ἕν τὴν ὃδια- 

φοράν. διαφέρουσι δὲ ταῦτα ἀλλήλων, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν παρωνύμων τεσσά- 
ρων χρεία, ὡς εἴρηται, ἐπὶ ὃὲ τῶν ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν δύο μόνων χρεία, 

35 χοινωνίας πράγματος χαὶ διαφορᾶς ὀνόματος, ὡς ἐπὶ τοῦ ἰατριχὸν βιβλίον, 

ἰατριχὸν σμιλίον (οὐχ ἔχουσι γὰρ ὄνομα χοινόν), καὶ ὑγιξινὸν οὖρον χαὶ ὕγι- 

1 post ὅϑεν add. χαὶ Ρ 2 πᾶσαι συλλ. coll. HP 3.4 τελευτέαν H 

8 τοῦ ὀνόματος -- χοινωνίαν (9) in mrg. suppl. H 13 6& om. HP εἰσιν] δὲ 

λέγεται Arist. 15 γὰρ om. Καὶ 15.16 τὴν χοινων. --- ἀπό τινος in mrg. suppl. H 

17 pr. αὐτοῦ] αὐτῶ HP post δὲ add. καὶ Καὶ οὐ inserui 19 δὲ] an γὰρ ἢ 

22 ποιητὴν] Hom. P 720 24 ἴσου P 26 ante pay. add. ἡ HP 28 χαὶ 

ῥηματιχοῖς in mrg. suppl. P ὀνοματιχὰ scripsi: παρώνυμα HKP 29 τρυφή et 

Yeds seripsi: τρυφῶν et ϑεῶν HKP (cf. Theod. Alex. p. 273,3 Hilgard; Et. M. p. 464,20) 

31 περὶ inserni 34 εἴρηται] p. 142,56 v.ovoy H 
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\ 

oO, @ 

ινὸν σιτίον" ταῦτα γὰρ ὄνομα οὐχ ἔχει χοινὸν ἀλλὰ πρᾶγμα. ταῦτα μὲν 
πὶ τοσοῦτον. χωρήσωμεν δὲ χαὶ ἐπὶ τὴν χατὰ λέξιν ἐξ 3 

ἐξζήγησιν 

| 
Ν v \ \ e ~ 

p.1a6 Συνώνυμα λέγεται ὧν τὸ ὄνομα χοινὸν xat ὃ λόγος τῆς | 
> foe σ »» r aie ~ 

οὐσίας ὃ αὐτός, οἷον ζῷον 6 te ἀνϑρωπος χαὶ ὃ βοῦς. 

τ - . 

Τῷ αὐτῷ χέχρηται παραδείγματι ᾧ χαὶ ἐπὶ ὁμωνύμων: χἀχεῖ γὰρ 
‘ ‘ ay ‘ ‘ ‘ ‘ σι 

> 

Sie Pep μένος, ἐνταῦϑα ὃὲ οἷον Me spa οἷον ζῷον ὅ te avd Ὁ S Ps fo) Ww 
2 

δ 

2 RN ΩΣ 
Ἔ 

Ἑ \ ς if) σὰ ἢ ed Na peed σ ον ΒΕ νυν ΤῊΣ σ > γι. ε ἄνϑρωπος χαὶ ὃ βοῦς. τοῦτο δὲ πεῖ ποίηχεν , ἵνα δείξῃ ὅτι ἐνδέχεται 
τὸ αὐτὸ χαὶ ὁμώνυμον εἶναι χαὶ συνώνυμον: 7 γὰρ τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ χατὰ 
τὸ αὐτὸ δμώνυμόν ἐστι χαὶ συνώνυμον, ὡς of δύο Εὔβουλοι, ἢ τὸ αὐτὸ 

΄ ) Ws 4 ws ΄ r ΄ Ὁ \ , [εἰ 

ἄλλο χαὶ ἄλλο δυώνυμον ἔστι χαὶ συνώνυμον, ὡς ὁ 10 ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ χατ 
τι fe es ee Ai 5» ee, 5 ΓΑ ΄ , ppt ΡΩΝ ΠῚ B= , ΤΆ ΄ 

Σωχράτης τῇ μὲν οἰχεία εἰχόνι δμώνυμος τῷ OF [[ἰλάτωνι συνώνυμος ὡς 
Bi ΝΟΥ ἢ τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ zat’ ἄλλο χαὶ ἄλλο χαὶ ὁμώνυμόν ἐστι 

Ζ . > 

χαὶ συνώνυμον, ὡς ot δύο Αἴαντες (xata yap τὸ Αἴας ὁμώνυμοι, κατὰ δὲ 

τὸ ἄνϑρωπος συνώνυμοι), ἣ τὸ αὐτὸ ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ χατὰ τὸ αὐτό, ὡς τὸ 
ra > > ΄ . \ Ae \ Syn v Voy: e ΄ 

15 παράδειγμα ᾿ Δριστοτέλους: τὸ γὰρ ζῷον τὸ αὐτὸ ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ χαὶ due- 

youov χαὶ συνώνυμον, τῷ μὲν γεγραμμένῳ ζῴῳ ὁμώνυμον, τῷ δὲ ἵππῳ 
ὃς δ — \ ee in , 5 , χαὶ τῷ βοὶ ὡς ζῴοις συνώνυμον. 

ρΡ. 1110 ᾿ΚΕὰν γὰρ ἀποδιδῷ τι 
ἑχατέρου, TOV A 

20 "Abdo ἐστὶν εἰπεῖν | ἽΝ εἶναι χαὶ ζῷον εἶναι χαὶ ἀνθρώπῳ εἶναι 237" 

\ es >. ~ , cw 

zat Deov εἶναι. ἐπὶ 68 τῶν i a οὐ ταὐτόν: ἐὰν γὰρ εἴπω ᾿ ἄνϑρωπον᾽, 

τὸ συναυφότερον σημαίνω, τὸ σῶμα χαὶ τὴν ψυχήν, ἐὰν δὲ εἴπω ‘avdpw- 
: ἢ τ pa) ae are 5 o wa ς rs acts ! ‘ τς mu εἶναι τὸ ἁπλοῦν δηλῶ, οἷον τὴν ψυχήν: αὕτη γὰρ ἢ λογιχὴ ψυχὴ εἰ 

δοποιεῖ τὸν ina τὰ γὰρ πράγματα εἴδει xpivetat, ob τῇ ὕλῃ. ἐπειδὴ 
‘ 

τῷ on 

οὖν τὸ ζῶον -anhodv ἔστιν. ὡς Eidoc, πδιαούρως ovoudCew ety ὑτὸς δὲ nov τὸ ζῷον ἁπλοῦν ἐστιν ὡς εἶδος, ἀδιαφόρως ὀνομάζειν ἐξῆν. αὐτὸς ὃ 
ε v > 5) > ~ ΄ - 

ὡς ἄδειαν ἔχων τὸ τῷ wm εἶναι ἔϑηχεν. ἐν οἷς σὺν Vem χαὶ ἢ παροῦσα 

» 

: 

“ 

p-1216 Τῶν λεγομένων τὰ μὲν χατὰ συμπλοχὴν λέγεται, τὰ δὲ 

30 ay εὖ GUUTAOXYS. 

<a g Μετὰ τὰ δμώνυμα χαὶ συνώνυμα xal παρώνυμα, ὧν ἕχαστον ἐδήλου 

2 yw ροῦμεν ΗΡ 3 συν. δὲ Arist. τό te Arist. 6 χατὰ τοὔνομα λόγος Arist. — 
4 tert. ὁ om. P 6 τὸ γεγραμμένον Arist. 7 6 ce et 6.0m. KP δείξει H! 
11 εἰχόννι P ὡς 6 8 12 χαὶ (ante ὁμών.) om. H 14 “ἄλλο (alt. L) K OF 

16 post μὲν add. γὰρ H 18 ἑχάστου] ἑκατέρου Arist. ante Cw ἐπὶ éxat. lac. 

signavi: tt ἐστιν αὐτῶν ἑκατέρῳ τὸ ζῴῳ εἶναι Arist. 19 λόγον aod. coll. Arist. 

20 xai ἀνθρώπω εἶναι om. P 21 οἷον scripsi: ἐν HKP 24 δηλοῖ Καὶ 
οἷον om. Καὶ 27 ἄδιαν P τὸ scripsi: τῷ HKP 28 πρᾶξις om. H 
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) ld ~ eof ww > ~~ e πὸ 

τὸν ᾿Ιαμβλίχειον σχοπὸν περὶ φωνῶν ἁπλῶν ὄντα σηυαινουσῶν ane πρά- 
, c \~ ΄ Vv ΄ > LAY \ 5 ‘ 2 

{pata διὰ μέσου ἁπλῶν νοημάτων, ἔρχεται 6 ᾿Αριστοτέλης χαὶ ἐπὶ αὐτὰς 
\ 

ὰ 

νι 

΄ ὍΝ \ ~ ΄ Ὁ ΑἹ 5 ν᾿ - 5 

Be 7 “τ ηϊθρίας. ἀλλὰ πρὸ τῆς τούτων διδασχαλίας διαιρεῖ τὰ λεγόμενα 
\ > \ ι + Ὁ > > ~ 

χαὶ TH ὄντα, τὰ μὲν λεγόμενα εἰς τὰ μετὰ συμπλοχῆς καὶ ἄνευ συμπλοχῆς, 
γ΄ 

- n> 6) τ pe 4 36 σιν yas aK GO Q-f. y= Ξ ) ott 2 ᾿ 
τὸ; GS οντα εἰς χα ὅλου οὐσίαν, YOO 00 GUUS OT AOS, ξριχὴν OLOLAV, WEOLAOY σι 

ΘΝ τοῦτο δὲ ποιεῖ, ἵνα δείξῃ ποῖα μὲν λεγόμενά εἰσιν at χατης 

Ἰορίαι, ὅτι ἄνευ συμπλοχῆς, ποῖα O& ὄντα, ὅτι χαϑόλου οὐσία (xat) χαϑόλου 

συμβεβηχός, ἀλλ᾽ οὐ μεριχὴ οὐσία οὐδὲ μεριχὸν συμβεβηκός. ἀυνούτερα 

οὖν διαιρεῖ ὁ ̓ Ἀριστοτέλης, χαὶ τὰ ΕΣ χαὶ τὰ ὄντα. πλὴν ἐν τούτοις 

10 προτάττει τὴν διαίρεσιν τῶν λεγομένων ὡς σύντομον, ἵνα μὴ πρότερον περὶ 

τῆς ἄλλης διαλεγόμενος τῷ ἐπὶ πολὺν χρόνον περὶ αὐτὴν διατρίβειν μὴ 

υξυνημένος τῆς ἑτέρας δόξῃ περὶ ἐχείνης μόνης πο τ ὁπότε χαὶ 

τοῦτο ποιήσαντος αὐτοῦ τ οἱ μὲν ὅτι περὶ ἑνὸς μόνου διαλαμβάνει" 

οἱ μὲν γὰρ περὶ φωνῶν μόνων οἵ OF περὶ πραγμάτων, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται. 

15 χαὶ μιὰ ὃξ μόνῃ εἰ ἐχρήσατο διαιρέσΞι, 7 τῶν λεγομένων μόνων 7 τῶν 

ὄντων ΠΝ εἶχε χαὶ οὕτω τὸ ζητούμενον, διὰ μὲν τῶν λεγομένων τὰ 

πράγυατα, εἰ λέγουσι μὲν at φωναὶ λέγονται δὲ τὰ πράγματα, χαὶ τὰ ὄντα 

αόνοην 5 διεῖλεν εἰς χαϑόλου οὐσίαν xat συμβεβηχός. μεριχὴν οὐσίαν, μεριχὸν 
’, \ co > XN ¢ \ \ fs ‘ x 

συμβεβηχός, χαὶ οὕτως εἶχε τὸ ζητούμενον: τὸ γὰρ χαϑόλου χαὶ μεριχὸν 

-- 20 τῶν φωνῶν ἢ δὲ οὐσία χαὶ τὸ συμβεβηχὸς τῶν πραγμάτων" τρισὶ OE διαι- 
ὲ ΄ ~ ) fs ἣν ss 74 ~ 

ἔσεσι γρωμένου τοῦ ᾿Αριστοτέλους διαχεχριυέναις ἀλλήλων, μιᾷ μὲν τὶ 
“Ὁ 

' 

{15:5 \ ᾿εγούσῃ τὰ μὲν χαϑόλου οὐσίαν χαὶ χαϑόλου συυβεβηχὸς χαὶ μεριχὴν od- 

σίαν χαὶ μεριχὸν συμβεβηχός, ἄλλῃ ὃ @- ° Ξ R -Ξ ()- Q [0] ῷ = 
διαιρούσῃ χαὶ τὰ μετὰ 

που ρληλης χαὶ τὰ ἄνευ συμπλοχῆς εἰ 
τ ρέσεις ταύτας τρξις οὔσας υἱαν GUVE va 

\ > ΄ \ > 

τὰς δέχα χατηγορίας, τινὲς τὰς διαι- 

S wy 

a AS (ed ~ ον 
EVOULOAY | λέγοντες οὕτως" τῶν 388: τῷ or 

λεγομένων τὰ μὲν usta συμπλοχῆς τὰ ὃὲ ἄνευ συμπλοχῆς. χαὶ τὰ ἄνευ 

συμπλοχῆς εἰς τὰς δέχα χατηγορίας, τὰ δὲ μετὰ συμπλοχῆς εἰς χαϑόλου 
Pl] V4 , = δ = A P) i“ = A Ax we Laem δὶ a 

οὐσίαν, χαϑόλου συμβεβηκός, μεριχὴν οὐσίαν, usotxoy συμβεβηχός. πρὸς Os 
- > ~ ~ ~ ~ rs 5 

λεχτέον ὅτι χαχῶς ἀπατᾶσϑῦε ἐχ τῆς προφορᾶς τῆς χαϑόλου οὐσίας χαὶ 

30 ὑεριχῆς οὐσίας, χαϑόλου συμβεβηχότος χαὶ μεριχοῦ συμβεβηχότος χαὶ 

συμπεπλεγμένα αὐτὰ ἐνομίσατε: τὸ yap συμπεπλεγμένον zat τὸ ἁπλοῦν 

παρὰ ᾿Δριστοτέλει οὐ τῇ προφορᾷ χρίνεται ἀλλὰ τῷ σημαινομένῳ, χαὶ 
~ ~ ~ ~ ΄ Vi y 

ἁπλῶς Tap αὐτῷ τὰ σύνϑετα τῶν ὀνομάτων, Κόραχος πέτρα, Ἄρειος πάγος. 

Νεάπολις χαὶ αὐτὸ τὸ ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν, 
‘ 

΄ 5 , ~ > +) s 

35 ὁ ὁρισμός, ἁπλᾶ πάντα ταῦτα παρὰ τῷ ᾿Αριστοτέλει, ἐπειδὴ Ev σημαίνουσι 
πρᾶγμα. σύνϑετ a ὃὲ παρ αὐτῷ τὰ πολλὰ σημαίνοντα, οἷον τὰ ὁμώνυμα 

1 ἰαμβλίχιον HKP (εἴ. p. 136,29) 2.3 tas αὐτὰς coll. K 7 zat addidi 

8 post pr. cups. addita ἀμφότερα οὖν διαιρεῖ ὃ ἀριστοτέλης del. P 11 μὴ om. Καὶ 
14 ἀνωτέρω] p. 129,9 sq. 15 εἰ ante povy coll. K: om. P 16 χαὶ οὕτω om. K: οὕτω 

om. P 21 διαχεχριμμέναις HP 22. 23 οὐσίαν iter. H 25 συνεχεῖ H! 

26 δὲ superser. P 29 dxat.] ἀποχτᾶσϑε P προσφορᾶς P 31 συμ- 

πεπελμένα P 32 παρὰ] χατὰ H! 35 ταῦτα--πρᾶγμα (36) om. P ταῦτα 

ante πάντα coll. H τῷ om. ἢ 36 post δὲ IV litterae erasae P 

Comment. Arist. XVIII. 1 Eliae in Porph. Isag. et Arist. Cat. 10 

᾿ Sa 

ΕῚ 
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πάντα, ὡς τὸ χύων (τοῦτο γὰρ πολλὰ σημαίνει), χαὶ αὐτὸ τὸ ἡ μονοσύλλαβον 

συμπεπλεγμένον ὡς πολλὰ σημαῖνον" ἔστι γὰρ χαὶ ἀριϑμὸς χαὶ ρῆμα, ἀριϑμὸς 

υὲν ὀχτώ, ῥῆμα ὃὲ ὡς παρὰ τῷ ποιητῇ 

ἢ χαὶ χυανέῃσιν én ὀφρύσι νεῦσε Ἰρρο νι 
5 ἀντὶ τοῦ εἶπε, καὶ παρὰ [ΠΙλάτωνι “ἢ δ᾽ ὅς ἀντὶ τοῦ “εἶπεν οὗτος. ἀλλ 

ὃ μὲν “Ὅμηρος μετὰ τοὺς λόγους το αὐτὸ “ἢ χαὶ χυανέῃσιν᾽ ἀντὶ τοῦ 
εἶπε χαὶ ἔοιχε τοῦτο τῷ “Ho ἔφατο᾽. παρὰ δὲ Πλάτωνι ἀεὶ πρὸ τῶν λύγων 

[ εἶπε, χαὶ ἔοιχε τοῦτο τῷ 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος. 

10 ἀποροῦσι O& πάλιν διὰ τί (τὰν μετὰ συμπλοχῆῇς τῶν ἄνευ συμπλοχῆς | 

προέταξε. χαὶ λέγομεν ἣ ὡς σαφέστερα χαὶ τητος. (σαφέστερα γὰρ 
τὰ σύνϑετα τῶν ἁπλῶν), χαὶ ὅτι τὰ συμπεπλεγμένα ϑέσιν δηλοῦσι Suis 

ὃ 
\ SNe ΄ - ” A ; 

& ἀεὶ ἢ ϑέσις ἐπ: = Bee 7, ἵνα τὸ πέρας τῶν φϑασάντων ἀρχὴ 

τὸ πρῶτον τρις ua εἰς ἀπαρίϑμησιν 

δεύτερον ax αὐτῆς τῆς διδασχαλίας | 

p. 1419 Οἷον ἄνϑρωπος, Bods, τρέχει, νιχᾷ. 

Καλῶς ἐχρ ρήσατο τοῖς παραδείγμασι ξταξὺ τοῦ ὀνόματος χαὶ τοῦ 
ῥήματος ἕτερον Vets ὄνομα, ἵνα μηδὲ ἄχοντες περὶ τὴν ἀνάγνωσιν σφαλῶμεν 

20 χαὶ χατὰ συμπλοχὴν αὐτὰ ἀναγνῶμεν. μετὰ συμπλοχῆς γὰρ ἣν τὸ ᾿ ἄνϑρωπος 

τρέχει ὅλον τοῦτο, ἀλλὰ zat χωρὶς συμπλοχῆς δυνατὸν αὐτὰ ἀναγνῶναι; 
΄ 

ἄνϑρωπος ἰδίᾳ καὶ ᾿ τρέχει᾽ ἰδία. ἀλλ᾽ εἰ οὕτως αὐτὰ ἔϑηχεν ᾿ ἄνϑρωπος, “ 

τρέχει᾽, ἴσως ἐσφάλλετό τις rep! ἘΝ ἀνάγνωσιν χατὰ συμπλοχὴν αὐτὰ 
νουίζων εἶναι. μεταξὺ δὲ χειμένου τοῦ ὀνόματος ἄνθρωπος, βοῦς, 

25 τρέχει, νιχᾷ, οὐδὲ ἄχοντες ΠΕΣ ἄνουν τ τὴν ἀνάγνωσιν. ῥήμασι 
ὃς ἐχρήσατο τρίτου προσώπου χαὶ οὐ πρώτου οὐδὲ δευ τέροῦ, ἐπειδὴ ταῦτα 238» 

ἣν, Χ \ ΄ ΑΝ \ S29 > ΄ , \ a ΄ , \ 

ὡρισμένα εἰσὶ TA πρόσωπα’ ἣ γὰρ ἀφ οὗ ὁ λόγος 7 πρὸς ὃν ὁ λόγος. τὰ 
ῃ 

GE τοῦ τις προσώπου ῥήματα χἂν πρόσωπον εἰσάγωσιν, GAN Gps 
> 
U σάγουσι πρόσωπον" πᾶν μὲν γὰρ δριστιχὸν ῥῆμα πρόσωπον εἰσάγει χαὶ 0) 

Ἣ 

30 ae δοχεῖ συμπεπλεγμένον εἶναι, τὰ 68 τοῦ τρίτου προσώπου ῥήματα 

χἂν πρόσωπον εἰσάγωσιν ἐξ ἀνάγχης, τῷ ἀόριστον εἰσάγειν πρόσωπον δοχοῦσι 

1 yap om. P 3 ποιητῇ] Hom. A 528 4 zat om. P 5 χαὶ παρὰ iter. P 
Πλάτ. Phaedo p. 70B alias 6 τοὺς λόγους Paris. 2051: τῆς λογικῆς HKP . 
ἡ--ἔφατο (7) in mrg. suppl. H χυαν.] ἀνέησιν P 8 τῶ Paris 2051: om. 

HKP 9 tov 6° ἀπαμ.] Hom. A 190 8]. 10 ta ex Philop. (p. 27,10) inserui: 

om. HKP τῶν ἄνευ συμπλ. in mrg. suppl. H 12 συμπεπελμένα P 
post ϑέσιν inseras τὰ δὲ ἁπλᾶ ἄρσιν (ὡς ϑέσιν μὲν τῶν συνϑέτων ea i pw ἄρσιν δὲ τῶν 

ἁπλῶν Urb. 98) 13 ἀεὶ om. H 18 χαλοῖς P 20 ἦν scripsi: ἦσαν, 

HKP (ἐστι Paris. 205 rele 21. 22. 23 αὐτὰ Paris. 2051: αὐτὸ HKP 23 ἐσφά- | 
heto ΗἹΡ τις] τ 24 τοῦ libri: an ἑτέρου ἢ (ef. v. 19) 27 7 -- ΝΣ 

χαὶ .. χαὶ Καὶ ot τοῦ om. P 30 συνπεπελμένον P (fere constanter). 7 
31 εἰσαγάγωσιν H: εἰσάγουσιν P τῷ] to HP 
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4} ’ , , , Cae 

uy εἶναι συυμπεπλεγμένα: χαὶ ἐχρήσατό Ye ἀπαρευφάτοις ῥήμασιν, ἅτινα 
i 

bb! σ , 4 5 ld , 5 ΄ a. > ‘ σ οὐδὲ ὅλως εἰσὶ συμπεπλεγμένα τῷ μὴ πρόσωπον εἰσάγειν ὅλως, εἰ μὴ ὅτι 
\ ~ cr» >} >] 4 ~ ᾿ \ » 

τὸ πρῶτον παράδειγμα ἀναλῦσαι ἐζήτει τῷ χατὰ συμπλοχὴν χαὶ ἄνευ 

Ν ~ v je 5 
p. 1220 Τῶν ὄντων τὰ μὲν xa ὑποχειμένου τινὸς λέγεται, ἐν 

> 

> ~ 4 Vv 5 Ἁ Ν ~ 

Meta τὴν διαίρεσιν τῶν λεγομένων ἔρχεται χαὶ ἐπὶ τὴν διαίρεσιν τῶν 
" ᾿ τ 
ὄντων. χαὶ δύο λαμ ἄνει ἀντιϑέσεις, utay ἐχ τῶν λεγομένων χαὶ μίαν ex 

~ » - A ~ 

τῶν ὄντων, ἐχ μὲν τῶν λεγομένων χαϑόλοῦ χαὶ μεριχόν, ex ὃὲ τῶν 
Vv ‘ ~ . , ss 

ὄντων οὐσίαν χαὶ συμβεβηχός. χαὶ τέσσαρας ποιεῖ συμπλοχάς, χαϑόλου 
>) ΄ La , \ 

οὐσίαν, χαϑόλου συυβεβηχός, μεριχὴν οὐσίαν, μεριχὸν συμβεβηχός. χαὶ προ- 

τάττει ἐν. τούτοις τὴν χαϑόλου οὐσίαν χαὶ ὡς χαϑόλου χαὶ ὡς οὐσίαν. 
» Ne aX = =~ “πὶ ἘΞ Ἁ Am \ c A Ἂς 5 2 ea 

eutepov δὲ τάττει τὸ μεριχὸν συμβεβηχὸς ὡς πάντῃ ἀντιχείμενον τῇ 
χαϑόλου οὐσία, ἐσχάτου ὀφείλοντος αὐτοῦ ταγῆναι ὡς ὄντος συλλογῆς τῶν 

χειρόνων χαὶ ἑλχομένου ὑπὸ τῆς χαϑόλου οὐσίας. τῶν Yap ἀντιχειμένων 

ula Ἢ νῶσις. τῶν ὃξ λοιπῶν δύο διχαιολογουμένων χαὶ τοῦ wey 

λέγοντος αὐσίας εἶναι τοῦ ὃὲ χαϑόλου εἶναι, τὸ χῦρος δίδωσι χαὶ τὴν ψῆφον 
τῷ χαϑόλου συμβεβηχότι διὰ τέσσαρας αἰτίας" 7 ὅτι τῷ χαϑόλου at χατη- 

Ξ > Yoptar yaouxtyotCovtar χαὶ οὐχὶ τῷ οὐσίαι εἶναι, ἢ ὅτι τὸ χαϑόλου ἐπι- 
στήυονας Ἡμᾶς ποιεῖ, οὐ τὸ μεριχόν, ἢ ὅτι ταύτῃ προὔχομεν τῶν ἀλόγων 

τῷ γινώσχειν τὰ χαϑόλου, ἐπεὶ εἰς τὴν ae γνῶσιν προὔχουσιν ἡμῶν 

τὰ ἄλογα, ἔχοντά τινα αἴσϑησιν ἡμῶν ἀχριβεστέραν, 7 ἵνα ἀπὸ οὐσίας 
ἄρξηται χαὶ εἰς οὐσίαν λήξῃ χαὶ μέσα φυλάξῃ a συμβεβηχότα ὡς ἀσϑενῆ" 
πανταχοῦ γὰρ τὸ 

7 2 / Vs 

χαχοὺς ὃ ἐς μέσσον ἔλασσεν" 
~ 3» [4 \ οὕτω γὰρ χαὶ ἐπὶ τῶν οὐρανίων ἔχει χαὶ ὑπὸ σελήνην" τὰ υὲν οὐράνια 

, > Ὁ > ~ ΄ ἐς 

περιέχει, περιέχεται ὃς τὰ ὑπὸ σελήνην, χἀν τοῖς ὑπὸ σελήνην πραγμασι 

πάλιν τὰ ὑγρὰ χαὶ διαρρέοντα, ὕδωρ χαὶ ἀήρ, svogtyyetae πὸ τῶν ξηρῶν, 
/ \ πυρὸς χαὶ γῆς. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τούτων. 

᾿Αλλ εἰ μὲν οὕτως ἦν ὀνομάσας αὐτὸς ὁ ᾿Αριστοτέλης ὡς ἡμεῖς, 
χαϑόλου οὐσίαν, χαϑόλου συμβεβηχός, μεριχὴν οὐσίαν, μεριχὸν συμβεβηχός, 
πραγμάτων ἂν qusv | ἀπηλλαγμένοι. ἐπειδὴ ὃὲ οὐχ οὕτως αὐτὰ ὀνο- 299: 

μάζει, ἀλλ᾽ ἤμειψε τὰ ὀνόματα, ἄξιον ζητῆσαι διὰ τί ἤμειψε τὰ ὀνόματα. 
Ξ: : 
ἅμ. a4 χαὶ ὗπο- 

7 χαὶ λέγομεν τούτου δύο αἰτίας: 7 γὰρ διὰ τὸ ὑπογράψαι 

1 ἐχρήσατό γε] ἔχοντα τό ye P 2 εἰσὶ---ὅλως in mrg. suppl. P elodyet P 

Ὁ τῷ seripsi: τὸ libri 6 οὐδέν H 10 καὶ τέσσαρες --- alt. συμβεβηχός (11) in 

ὶ mrg. suppl. P 11 μεριχὴν (alt. 1.) P 12 χα ὡς χαϑ.---οὐσίαν om. K 

14 αὐτῷ P συλλογὴ HP 16 γνῶσις] λύσις Καὶ 11 λέγοντος] λόγου Ρ 

οὐσία HK 18 alt. τῶ] to HP 19 οὐσία HP πὸ om. P 25 xaxovds 

δ᾽ é ..] Hom. A 299 μέσον ἤλασεν libri 26 γὰρ om. K 29 xat (ante γῆς) 

Superser. H 32 ἀπήλαγμ. P 

10: 
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~ , " Ἁ ~w «© oF 7 ἢ A ΄ 4 

στῆσαι τὰ πράγματα" ἐν γὰρ τῷ λέγειν xad’ ὑποχειμένου χαὶ ὑπέγραψεν 
5 \ 4 ΄ > ~ C ΄ ΄ 2 ~ 

αὐτὰ χαὶ ὑπέστησεν- ἐν τῷ γὰρ xa? 7} τὸ “ATA τινος δηλοῖ 
~_¢ \ Say ye. ~ vy ἡ xn v nal Pied 9 _/F σ 5 

χατη γορεῖσϑαι. TA ALTA γχᾶαπι TWY GAAWY ἂν ειἰποις. Ἢ tva οξιςζῃ οτι οὐχ 
v ΄ τ ΄ , NN ~ \ > = 

EOTL TL τοῦτον TWY τεσσάρων περαιτξερο) " οια τοῦτο γάρ χαὶ αντιφατιχὼς 

΄ \ v » / 

5 αὐτὰ προήγαγεν, ἵνα μηδὲ ὄχοντες σφαλῶμεν χαὶ νομίσωμέν τι μέσον 

εἶναι τούτων: πάντως γὰρ δύο πραγμάτων χαταφατιχῶς προφερομένων χαὶ, 

ἀντιχειυένων ἀλλήλοις νομίζεταί τι βέδον εἶναι διὰ τὸ ἄλλων ὁμοίως 

χαταφατιχῶς ee a ebp7oval τι μέσον, οἷον ἀρτίου χαὶ pelea 

νόσου χαὶ ὑγείας vourletat τι μέσον εἶναι διὰ τὸ ἐπ᾿ ἄλλων εὑρῆσϑαι avtt- 

10 χειμένων, οἷον λευχοῦ zat μέλανος τὸ φαιὸν χαὶ ϑερμοῦ χαὶ Ψυχροῦ τὸ 
ν 5 , oo Ἁ 5» [4 

YAtapov. οὐτῷ χαὶ ETL τούτων ε oy 
4 ~ σ Vv 

TOON YAVEV αὐτὰ χαταφατιχῶς, τινὰ ETT 

2 do) sone Dot 823877 ΄- δι ἕετό τ Η ἐς =n) " χαϑόλου weptxoy οὐσίαν συμβεβηχός, ἐνομίζετό τι εἶναι μεσὸον τούτων. 
: AT ταν ᾿" Χ 

τὰ προήγαγε, τὸ μὲν wy 2 cy ἐπειδὴ ὃὲ οὐδέν ἐστι μέσον τούτων, ἀντιφατιχῶ 
Q 7) \~ [Ὁ 5 c (Z aX εἶ >? c 

χαϑόλου χαλῶν xa ὑποχειμένου τὸ δὲ μεριχὸν οὐ χαϑ᾽ ὑποχει- 
5 ΄ Ἂν 3 ¢ 

v ὃὲ οὐσίαν οὐχ ἐν ὗπο- 
΄ » Ὑ ΄ τς - > 

χειμένῳ τῶν ΠΣ ἀντιφατιχῶς προφερομένων οὐχ ἔστι τι μέσον εὑρεῖν. ἀντί- 
Pay. ΄ ΄ " VW ς , > 

φασ!ς δέ ἐστι το χαταφάσεως χαὶ ἀποφάσεως. οἷον ὡς ἐὰν εἴπῃς λευχόν ἐστι 
9 ΄ \ > \ 

— hevxov οὐχ ἔστι " τούτου γὰρ οὐδέν ἐστι μέσον. χαὶ ταῦτα ἐν τούτοις. 

Λοιπὸν ὃξ ζητείσϑω διὰ τί τεσσάρων ὄντων τὰ δύο μόνα ὑπογράφει, τὸ 
\ \ \ id \ ὙΣΣ σ c X ΄ \ 4 

90 συμβεβηχ (ὃς. χαὶ τὸ μεριχόν. χαὶ λέγομεν ὅτι ὡς μὲν σύντομος τὰ δύο 
΄ a. ἂν ἡ 5 , “» , 5 e , 

υόνα ὑπογράφει, ὡς OF τεχνίτης δύο οὐ τὰ τυχόντα, ἀλλὰ tov ἀφ᾽ Exatépas 
V5 5 ~ 5 ~ wv » . ~ 

ἔλαβεν ἀντίϑεσιν χελεύων ἡμᾶς τοῦ λοιποῦ ἔννοιαν ἔχειν" διὰ γὰρ τοῦ ἐν 
5 "7 - > ΄ - ~ 

ποχειμένῳ ἐρχόμεϑα εἰς ἔννοιαν tod οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ, διὰ δὲ τοῦ ὗ 
> ) ΄ ΄ > , > Ὑ ~ 2. ς ΄ (οὐ χαῦ᾽) ὑποχειμένου ἐρχόυμεϑα εἰς ἔννοιαν τοῦ xa ὑποχειμένου 

ν τῶν χειρόνων ταῦτα ὑπογράφει, ΓΕ 8’ 
Lg ΄ Dee aN 

Ee ὡς OF “TOE 

ἵνα μὴ Gt ἀμυδρύτητα τοῦ εἶναι ὀλισϑήσῃ πως χαὶ δόξῃ wd’ ὅλως εἶναι. 

isda “Ey ὑποκεμμένῳ δὲ λέγω ὃ ἔν τινί μὴ oe eee p. 1539 ὑποχειμξνῷ OF ASYM 0 EV τινι μὴ ὡς μερος ὑπάρχον 
δύ ᾿ > ~ 

ἀδύνατον χωρὶς εἶναι τοῦ ἐν ᾧ ἐστι. 

Me < Cc a Φ δὰ o rs τἘΞ ω me ce °o cy x Me x< Τεσσάρων φωνῶν γνωστῶν ἡμῖν οὐσῶν, (τοῦ 2 
ἘΣΕΙ͂Σ ἄς PRT Bie tow Qo ς r > Q? , 

30 ὑποχειμένῳ, τοῦ xa? ὑποχειμένου, od xa? ὑποχειμένου, δύο ae ἐχ 
΄ 

τούτων ὑπογράφει ὁ φιλόσοφος χαὶ ταύτας τὰς Xetpovas, τ ἐν ὑποχειμένῳ 
ριχόν. χαὶ προ- 

Ν 

0 
A A 

ὁ συυβεβ εβηχὸς χαὶ τὸ WS 

τι τοῦτο δύναται χαὶ χαϑόλου εἶναι 999» 

A A , ~ 

(χαὶ τὸ οὐ “a0 ὑποχειμένου), TOUT ἔστι τὸ 
’ 4 5 ¢ , ~ ~ , 

τάττει TO EV UTOXELUEVWD τοῦ μεριχοῦ, διότ 
PUP Aca ψρλκῆ,Ὁ 

2 Ὥ ἊΨ 
> 5 

χαὶ at χατηγορίαι ὃὲ τῷ χαϑόλου χρίνονται, οὐχὶ τῷ μεριχὸν εἶναι, τὸ δὲ 

35 μεριχὸν χαϑόλου abaenare Govercat εἶναι. ἰστέον μέντοι ὅτι τοῦ ἐν ὑποχειμένῳ 
ι ‘ ‘ 

e \ 5 Vv ΄ ΄ 

δρισμὸς οὐχ ἔστιν ὡς ὁμωνύμου" ἐννέα γὰρ χατηγορίας περιέχει. χαϑόλου δὲ mt Wa " 

5 ~ 5 ~ ~ ΄ > ΄ 

εἰπεῖν οὐδεμιᾶς δυωνύμου φωνῇς ἐστιν δρισμός, εἴ γε οἱ ὁρισμοὶ χοινωνίαν 

1 τῷ] τὸ ΗΡ zal ὑπέγρ. --- ὑποχειμένου (2) in mrg. suppl. P ὃ τοῖς ἄλλοις Καὶ 

4 παραιτέρω Ρ 11 αὐτὸς Καὶ εἶπε ΗΚ 12 τι post εἶναι coll. P: om. Καὶ 
17 δὲ] an yap? εἴποις HP 19 howxov —civar (26) fort. eicias (cf. v. 29 sq.) 

δὲ om. KP 20 ὅτι om. KP 24 οὐ χαϑ᾽ inserui 27 ὑπάρχων P} 29 τοῦ 
inserui 32 χαὶ τὸ οὐ xa? ὑποχειμένου inserui 34 alt. τῷ] τὸ P 37 οὐ μιᾶς KP 
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NEN ee ΄ ΄ ΄, “ἊΝ eae \ 

TH OF OUWVYOUD χοηιϊινώνιαν ὀνόματος. πλὴν ἡ Ὀπογράφῃη 
ey Ὰ το τυ Ἐν τ es 5 : 

τοῦ ἐν ὑποχειμένῳ ἔχει τὸ αἀναλογοῦν δρισμῷ" αὐτὸ γὰρ τὸ ἔν τινι γένει 

Ia 7 

ε 

ὃὲ διαφοραῖς τὸ wy ὡς μέρος ὑπάρχον χαὶ τὸ 

ᾳ 
: 

ἀδύνατον χωρὶς εἶναι τοῦ ἐν ᾧ ἐστι. τεσσάρων δὲ χρεία, ἵνα γένηται 
‘ ‘ (away \ > v ΄ > ε ~ > 

5 τὸ ἐν ὑποχειμένῳ ὕέλει γὰρ εἶναι Ev τινι πάντως (ἰδοὺ γὰρ ὁ νοῦς, ἤγουν 
aS ν b) ΄ > \ dar 5 ts in 

ἢ λογικὴ Ψυχή, οὐχ ἔστι συμβεβηχός, ἐπειδὴ οὐδὲ ἔν τινί ἐστι), ϑέλει wh ὡς 
, c ὟΝ Ἁ 

υέρος ὑπάρχειν (ἰδοὺ 
Vv > = ~ \ \ 5 v 

γαρ ἡ Yelp EY τινε οὔσας. TH σωσύσστι OVX EOTL 
ta) 

> >. ΄ > \ ~ δὴ D7 
συμβεβηχός, ἐπειδὴ μέρος ἐστὶ tod σώματος), ϑέλει τὸ uy δύνασϑαι 

χωρὶς ὑποστῆναι ἰδοὺ 
A ” 74 ~ , 

10 ux ὧν μέρος τοῦ TOT 
, 5 er Ξῖνο 

ποῦ ἐχξίνου εἶναι). τ 

Σωχράτης ἔν τινι γρόνι EY TS IL Zi 7 
> ΄ Cy ὦ - » Ὑ > ~ 

χρόνων καὶ wy δυνάμενος αὐτῶν χωρισθῆναι, οὐχ ἔστι συμβεβηχός, ἐπειδὴ 
τ Meg cu 2 un τὸ εἰναι εὄχεν EV 

id Vv 

15 or ὄντι, GAA 
, , 

ἔνδεχα OF συυαινόμενά 

ἐν ς Πελοποννησιᾶχο 
2 

τις ὡς ὁ οἶνος ἐν 

τε. 

- 
50 ὅλον ἐν 

¢ A , 

πτὸ “at τρια 

ww on Q. Ἔ Θ (=) 
~ 

Ss Ἐπ R A R = ὁλόχληρον οὐ i 
ἰδοὺ γὰρ τοῦ 

X τὸ εἶδος τοῦ ανὸ 

80 οὐχ ἔστιν ἐν ἐμο 
x Δ 2 =a) A907 = + No ἐ πελιχιὺ ya ts 3 2 oOrhosootrg suBpvoy 7 ἐν τῷ ἄρχοντι, ἣ ὡς ev τελιχῷ, χαῦο φάμεν ἐν ordocogle 

ἐν τόπος ayyet 

Le c τὰ ὃς wepy πληϑυντιχ 

? (2 \ >\ , 4 > = \ ἊΝ 75 CaN 4 Ε ὯΝ 

ὅλον Evixws τὰ ὃξ nen πληϑυντιχῶς, ἐπειδὴ TO wey ὅλον ἑνὶ usosr ξαυτὸ 
> 

ὃ 
sabe ἐπίσης ἅπαντα μετέχει), ἢ ws εἶδος ἐν ὕλῃ, ὡς 

5 ~ 5 ~ ~ ΄ σ 

ριάντος ἐν τῷ χαλχῷ, ἣ ὡς ἐν ποιητιχῷ, χαϑό φαυεν ὅτι 
A 

ὶ 

\ Vv , > , 

γὰρ ὃ Awxpatys ἐν τινί ἐστι τόπῳ, ἐν Avxzetw, χαὶ 
5 sf. = = RcBy [2 5 ANZ 

OD οὐχ ἔστι ἀπ ὺ KOS, ETELOH δύναται γωρὶ 
\ 5 Ἁ TS 5 Vv 

ϑέλει χαὶ ἐν αὐτῷ τὴν ὕπαρξιν ἔχειν: ἰδοὺ γὰρ ὃ 
>] ~ 7] ~ τὴ 

pay, ἐν τῷ [Πελοποννησιαχῷ, χαὶ «ἡ ὧν μέρος τῶν 

~ > \ ¢ >) ΄ὔ 5 ’ ἘΥ 

τῷ χί ρύόνῳ" 50 γὰρ Ἢ OVOLA ἐν χρόνῳ τὸ ξειναι SYS 
- ’ \e 

55} 2 ~ Ry ΚΕΦ Sh \ > ΄ Q. ΄ 
ὃ χρόνος ξν τῇ ουὐσιὰ cYst TO εἰναι ὡς GUU) βεβη; 

> ~ ” > , ε 

εἰσι τοῦ ἔν τινι ἢ γὰρ ἐν χρόνῳ, ὡς ὃ Σωχράτης 
~ =) 23 ee Ce 2 F ΄ δ ΄ὕ, “ 5 

ns, Ἢ εν τύπῳ, ὡς ἐν Λυχείῳ 6 Σωχράτης, ἢ ἐν 
\ ς \ > ~ - ‘ 3 

χα' Ot TOOL EV τῷ UEOLUYVO (χαὶ ΞιῊ 

\ ἌΡ = 
ον GXtVyTOY TO ὁ ξ oR 

5 ~ ’ 7 

αγῆξιον τόπος χινούμενος). (η΄ 

κι ε ΄ e gs > ~ c ’ \ ΄ We os 

peat ν. WS O OSXHA EY τῷ ECTTA RAL TOA, Ἢ WS μέρη ἐν ohM, 

\ ΟῚ ~ as \ σ Ἁ ay ξ΄ ~ “ἢ 

ἐν τῷ OExa (χαὶ ὅλως τὸ μὲν ὅλον ἑνιχῶς λέγεται, 
δ ~ / ἊΝ, id (ood A A >. τ ΄ 

ὥς, ἐπειδὴ ula μὲν ἢ ὁλότης, πολλὰ GE τὰ μέρη), 

ς γένος ἐν εἴδει. ὡς τὸ ζῷον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. ἢ ὡς εἶδος ἐν véver ὡς γένος Sv Stact, ὡς τὸ -ᾧον © τῷ AVUOMTWM, Ἢ ὡς ELGOS EV γένει, 

΄ ΠΝ ἢ ΤΎΡΟΝ Mais meine οὶ ἔρον whee cease eine Sacmweor 5 ὃ ἀνϑρωπος ἐν τῷ ζῴῳ (χαὶ evtadda μὲν εἰχότως ἑνιχῶς ἐχφωνεῖται 
Rot 3 oe Tee . πλὴν a a TENG, γένος EV εἴδει “AL ELOOS ἐν γένει, ETL GE GADV χαὶ μερῶν TO WEY 

πρᾶγμα, ἀλλ᾽ ἐν τῇ | φύσει τῇ δημιουργούσῃ τὸ 240 
‘ 

i i 

- ~ » ΄ ΄ ΄ \ FAN yee 

ἔχειν tas ἐλπίδας, ἢ ὡς ἐν ὑποχειμένῳ, χαῦϑό φαμεν τὸ συμβεβηχὸς ἐν τῇ 
ν - Oo ~ v ε 

οὐσίχ. ταῦτα τὰ ἕνδεχα σημαινόμενα τοῦ ἔν τινι ὑπὸ τὴν ποῦ χατηγορ tay 

ἀνάγει ὃ “Aprototéhys* 

Me A τινι σημαινόμενα" 
, ~ 2) 

μένῳ χαὶ τὸ πῦρ ἐν 

Ἐπ φύσιν. 

Α ar = ἘΞ = 

ὃ 08 χεῖσθαι τῆς ποῦ 

ν 

v 
σ \ ’ Le ~ x 2 aS Ν aa C 

εχάαστον γαρ TOUTWY O7jA0L τοὺς ὃν twos AES Vat, 

ot optas. ταῦτα O& τὰ ἕνδεχα τοῦ χατὰ φὺῦσιν 
> \ ΄ ΄ ΄ { \ 2 = 7 

εἰσὶ γὰρ χαὶ παρὰ φύσιν. ὡς ἢ φϑορὰ Sy τῷ GUSL 
~ - \ ε 5 C ΄ 

τῷ ξύλῳ: χαϑόλου γὰρ ἢ φϑορὰ ἐν τῷ φϑειρομένῳ 
. 7 

1 ἢ om. H 2 αὐτῶ P post τινι addita μέρος ὑπάρχων (sic) χαὶ τὸ ἀδύνατον 

χωρὶς εἶναι del. P ὃ ἤγουν om. P 10 pr. τοῦ om. HP 14 τῶ om. K 

20 τῶ] τοῖς K τρισίν Καὶ 21 ὡς om. H 22 ἡ Paris. 2051: om. HKP 
24 6 om. HP 25 τὰ duodt. P 27 εἴδη P 30 φύσει τῇ om. K: τῇ 

om. H ol ἔβρυον P ἢ (ante ὡς) om. KP 36 χαί scripsi: τὰ libri 

36. 37 post φϑειρομ. additu m παρὰ φύσιν del. P 37 ἡ om. KP 
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~ ~ 5" σ Ἁ - 

᾿Αποροῦσι δέ τινες τρεῖς ἀπορίας. πρώτην μὲν ὅτι χατὰ ποῖον σης 
[ ~ Oo nx - ~ - ‘ , 0 

μαινόμενον τῶν ἕνδεχα τὸ σημεῖον ἐν τῇ γραμμῇ. χαὶ λέγομεν ὅτι ὡς 
- Η γ᾿ 5 ~ \ Ἁ 

εἶδος ἐν ὕλῃ" εἰδοποιεῖ γὰρ THY πεπερᾶσμ, 
, ‘ 

Benes ney τὸ σημεῖον. δευτέρα 
΄ ΄ > te fe > oh jie ‘ 

ἀπορία ἢ λέγουσα, εἰ τὸ ὅλον ἐν τοῖς μέρεσιν. οὐδὲν δέ ἐστι τὸ ὅλον παρὰ 
~ " ~ ΄σ 5 » 

5 τὰ μέρη, πῶς οὐχ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ ebploxetar. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι οὐχ apxel 
Ἁ ρ \ σ ~ ~ \ ΤΑ \ 5 \ ΄ ‘ 

ἢ συνδρομὴ ὅλων τῶν sie πρὸς τὸ γενέσϑαι τὸ ὅλον, ἀλλὰ χρεία xat ΐ 
ϑέσεως χαὶ σχήμ αατος χαὶ τοῦ ἐπιγινομένου εἴδους. τρίτη ἀπορία 7 λέγουσα 
ὅτι πῶς τὸ ἐν ὑποχειμένῳ, συμβεβηχὸς ov, ἀντιδιέστειλε τῷ τόπῳ χαὶ 
τῷ χρόνῳ συμβεβηχόσιν οὖσι χαὶ αὐτοῖς. χαὶ λέγομεν ὅτι οὐ τῷ τόπῳ 

10 χαὶ τῷ χρόνῳ αὐτὸ αἀντιδιέστειλε, συμβεβηχύσιν οὖσιν, ἀλλὰ ταῖς ἐν τόπῳ 

χαὶ χρύνῳ οὐσίαις οὖσιν. 

ba o> | 
-- 

: 5 ise τ τ ς τὶ Φ ~ D) ~ Ὡ 
1) 
< Φ Ω ο΄ a [or -- 

x ree o ἌΝ 
) αὐτὸς οὕτως αὐτὰ ὠνόμασεν: ὅπου γὰρ 

ἄλλων εἰσὶν at ϑέσεις, τὸ λέγεται τίϑησιν, (otov) ὃ υ ώνυμα δὲ λέγεται 
, 

15 χαὶ συνώνυμα λέγεται. ἐδείξαυεν δὲ τὴν παροῦσαν ὑπογραφὴν πῶς 

7 ἔχει τὸ Pea any γένει χαὶ συστατιχαῖς διαφοραῖς χαὶ ὅτι αὕτη ἢ ὑπο- 

γραφὴ χωρίζει αὐτὸ ἀπὸ τῶν δέχα ἀμ τοῦ ἔν τινι" διὰ γὰρ τοῦ 

ἔν τινι ἐχώρισεν αὐτὸ ἀπὸ τοῦ ὡς ὅλον ἐν μέρεσι" τοῦτο Yap οὐχ ὡς 
ἵν 

Ὁ» 5 wv 5 2 ΄ = 2 ce : ~ >. ~ τι 

ἄλλο ἐν ἄλλῳ, ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ δοχεῖ εἶναι. διὰ ὃὲ τοῦ εἰπεῖν 
\ c ΄ > r > ~ ε΄ > ΄σ \ ~ ΄ ΄ 5) 

20 μὴ ὡς μέρος ἐχώρισεν ἀπὸ τοῦ ὡς μέρος ἐν ὅλῳ χαὶ TOD ὡς γενος ἐν 
> ys Nie > ΄ Ἂ ΄ ΄ 

εἴδει χαὶ ὡς εἴδος ἐν γένει!" δοχε RST ey UT] χυρίως, μέρος εἶναι 

τοῦ εἴδους τὸ γένος: προσλαβὸν yap τὰς διαφορὰς ἀποτελέσαι τὸ εἶδος 
\ \ > > ~ τῷ ΄ , * ~ >>) 

χαὶϊ TO EtO0S υέρος GOXEL εἶναι τοῦ γένους WS μεριχώτερον αὐτοῦ" οὐὸς 

γὰρ εἶπεν ̓  ὃ ἔν τινι μέρος ὑπάρχον: ἀλλὰ uy ὡς μέρος ὑπάρχον, ἐπε 
> > 
! ταῦτα οὐ χυρίως μέρη. διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν (ἀδύνατον χωρὶς eee ἐν ᾧ τῷ σι 

ἐστι, χαὶ ὃ λέγομεν ἐν αὐτῷ τὴν ὕπαρξιν ἔχειν, ἐχώρισεν αὐτὸ ἀπὸ τοῦ 

χρόνου, ἀπὸ τοῦ τύπου, ἀπὸ τοῦ ποιητιχοῦ, ἀπὸ τοῦ τελιχοῦ: οὐδὲ γὰρ ἐν 
mee Ae = Vv SS aN ἘΠΕ aA et ~ Pot) Pigs a3 re ὅλ δ΄ he is 

τούτοις ἔχει τὸ εἶναι, ὡς ἐδείξαμεν. τοῦ yap ὡς εἶδος ἐν ὕλῃ χωρίζει 
> . ΄ 5 ~ ς > 

αὐτὸ τὰ χωρίζοντα ἀπὸ τοῦ ὡς γένος ἐν εἴδει. 

71." ΄ a. l4 

30 p. 1194 “Ev ὑποχειμένῳ δὲ λέγω. | 

>. - v ΄ - "5" ε ΣΥ͂Σ ΤΩΣ 

Ἐπειδὴ ἔγνωμεν τὴν ὑπογραφὴν τοῦ ἐν ὑποχειμένῳ χαὶ ἐδείξαμεν 240ν 

ὅτι ἔχει τὸ ἀναλογοῦν γένει χαὶ συστατιχαῖς διαφοραῖς, γένει τὸ ἔν τινι, 

7 ἐπιγινομ. Paris. 2051: ἐπιγενομ. HKP 8 ὅτι om. KP 9 ὅτι om. P : 
10 αὐτῷ P 14 οἷον inserui post συνώνυμα transponas 15 ἐδείξα- 

μεν] p. 149,1 16 αὕτη] αὐτὴ HP 18 ἐχώρησεν KP 19 ἄλλο ex ἄλλω 

corm 20 ἐχώρησεν K1P alt. μέρος] 1. μέρη (cf. p. 149,20) 22 τὸ 

εἶδος τοῦ γένους Καὶ προσλαβὼν ΗΡ ἀποτελέσαι (sc. δοχεῖ) scripsi: ἀποτε- 

λέσει libri 25 ἀδύνατον χωρὶς εἶναι inserui 26 an ὃ χαὶ ἐλέγομεν ἢ (cf. p. 149,11) 

26..27 corrigas τοῦ ἐν γρόρῳ ἀπὸ τοῦ ἐν τόπῳ ἀπὸ τοῦ ἐν ποιητιχῷ ἀπὸ τοῦ ἐν τελιχῷ 

27 οὐδὲ] an οὐδὲν ὃ 28 ἐδείξαμεν] p. 149,12 sq. γὰρ] an δὲν dl ἐν 

Superser. K 32 τὸ] tH Καὶ 

o7 τ» 
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συστατιχαῖς GE διαφοραῖς τὰ λοιπά, φέρε πρὸς τὴν ὑπογραφὴν συστᾶσαν 

ς προσηχηύσας ἀπορίας ἀπορήσωμεν. αὗται δέ εἰσιν αἵ πλεονεξίαν χαὶ 

μειονεξίαν χατηγοροῦσαι. χαὶ αἱ μὲν χατηγοροῦσα: πλεονεξίαν ἐπιχειροῦσιν 
- “ , > ΄ 

OUTWS* OTL χαὶ οὐσίαις ἁρυόζει αὕτη ij ὑπογραφή" ἰδοὺ γὰρ 0 Σωχράτης 

erie Toa ΡΣ ξεν Webde ποῦ Ξδαςς ne Ea 5 Ev τινί ἐστι τόπῳ xual οὐχ ἔστι μέρος τοῦ τόπου χαὶ οὐ δύναται χωρι- 
ΠῚ πὴ τ ΠΣ ΕΣ ee tea Q , σϑηναι τοῦ τόπου (πάντως γὰρ ἐν cae τ" χαὶ ὅμως οὐχ ἔστι συμβεβηχός. 

Ν σ σ 7, , 

πρὸς ὅ φαυεν Ott ὁποῖον OU G Tete τόπον: εἰ μὲν τὸν x40 ἕχαστα, τούτου χωρί- 
> ἊΝ \ ~ , 

ζεται, ef δὲ τὸν χαϑόλου, οὐδ᾽ ὅλως ἐστὶν ἐν αὐτῷ. 3 02 στενούμενοι 
pele te y BAN ΩΣ Ωγ ΄ ΄ \ v Qz yy 4 
εἴπωσιν OTL οὔτε τὸν “at Exacta ὡρισμένον φαμὲν οὔτε τὸν χαϑόλου, ἀλλὰ 

A »» cA 7 ΄ 5 ΄ Ἁ Vv / ΄ ΄ 

10 τὸν μεριχύν, ὅστις ἀόριστός ἐστι, πάντως Ge ἔν τινι τόπῳ ὁ Σωχράτης, 
΄ - ΄“ ia , \ ~ ς΄ - wo 

ἡμεῖς φαμεν ὅτι ἢ τελευταία διαφορὰ τ os ὑπογραφῆς οὐχ ἁρυόΐ ει αὐτῷ, 
\ VERE O \ 9 Ὧν ΄ 

τὸ UN δύνασϑαι χωρὶς τος οὐδὲ γὰρ ὁ Σωχράτης οὐσία ὧν ἐν τόπῳ ἔχει 
> ΄ raw) - v 

τὸ εἶναι συμβεβηχότι ὄντι, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα ὃ τόπος ἐν τῇ οὐσία ἔχει τὸ εἶναι. 
lad ’ ’ , >] σ Ts , ~ / Ἁ 

αὕτη πρώτη ἀπορία. δευτέρα ἀπορία" ὅτι ἰδοὺ τὸ ὅλον ἐν τοῖς μέρεσι χαὶ 
> y ἕ σ , ~ OL eS \ T+ ~ ~ 

15 οὐχ ἔστι τὸ ὅλον μέρος τῶν μερῶν χαὶ οὐ ObvaTaL τὸ ὅλον τῶν μερῶν 
~ A a 5 vv , δὴ fed σ μι ΄ 

χωρισϑῆναι, χαὶ ὅμως οὐχ ἔστι συμβεβηχός. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι ἢ ὕπο- 
\ v > > -7 re Ἄ " “ > v 

γραφὴ sv τινι etyev, οὐχ ἔν τισι τὸ ὃὲ ὅλον Ev τισι λέγεται εἶναι, οὐχ ἔν 
5 ΄ \ - on ~ x > τινι. τοὐλάχιστον yap ἐν δύη μέρεσι τὸ ὅλον ϑεωρεῖται. διὸ χαὶ ἐπα- 

~ lod ΄ c ~ 

ποροῦσιν ὅτι χαὶ τὸ ὅλον ἔν τινι λέγεται" ἕν γὰρ τῶν ἕνδεχα σηυαινομένων 
2 ΕΑ εὐ = ~ Vv ay \ ΄ oa 5 , \ See ἘΦ ἘΣ δα ΤῈΞ 

90 ἐλέγετο ξἔἶναι τοῦ ἔν τινι τὸ ὡς ὅλον ἐν ψέρεσι. χαὶ λέγομεν ὅτι τοῦτο 
ἘΝ = A aera >. » an A} , 9 Q. , FN (a era. εἴρηται πρὸς ἔνδειξιν τοῦ μὴ δύνασϑαι τὸ αν xa) αὑτὸ ὑπάρχειν, 

χαὶ ὅτι ἑνιχὴ υὲν ἢ gies τοῦ ἔν τινι, πλῆϑος δὲ σημαίνει" ἔν τινι 
, ~ ~ v \ 

γὰρ πλήϑει τῶν μερῶν τὸ ὅλον 7 ἔν τιν: ποσότητι μερῶν ϑεωρεῖται. χαὶ 
» ~ / 7 X σ > - 

ἄλλως δὲ ταῦτα διαχέχριται, ὅτι τὸ μὲν ὅλον Goxst ἐν τοῖς υέρεσιν αὐτοῦ 
΄ ΄ ave ΨΡῚ ς τῆς Ἔν XY ὧν fe \ wy 4 5 wey ee vy, 

ὡς αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ εἶναι, τὸ ὃὲ συμβεβηχὸς ἄλλο ἐν ἄλλῳ ἐστίν. ἄλλη τῷ σι 

TENG ἢ λέγουσα ὅτι τὸ εἶδος ἐν τῇ ὕλῃ χαὶ οὐχ ἔστι μέρος τῆς ὕλης 

χαὶ οὐ χωρίζεται τῆς ὕλης (χωριζόμενον γὰρ φϑείρεται), χαὶ ὅμως οὐχ 

ἔστι συυβεβηχὸς ὡς εἶδος χαὶ ὡς εἰδοποιὸν τὸ εἴδος αὐτό, ἀλλ᾽ οὐσία" τοῦ 
γὰρ τ} οὐσία ἐστί. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι συμβεβηχὸς τὸ εἶδος" 

30 τῇ γὰρ 
΄ 

‘ 

Shee ~ ΄ 

λῃ ΠΟ ΠΕ χε; ἐπειδὴ χαὶ χωρίζεται αὐτῆς. τοῦ μέντοι συνϑέτου 
3Ὁ a ~ > \ ΄ 

τὶ τὸ εἶδος χαὶ ἢ ὕλη. ὡς συμπληρωτιχὰ αὐτοῦ. διὸ χαὶ μέρη 

αὐτοῦ λέγεται, οὐχ ἀλλήλων μέρη" οὐδὲν γὰρ τοῦ λοιποῦ δύναται | παρ᾽ 241- 
‘ ~ , ~ me >] ΄ A 

TTA τοῦ τριᾶ λοιποῦ ὠντῆς TOO SAavTOY fee) aM ξαυτὸ μέρος εἶναι: οὐδὲ yap 
δύναται μέρος τοῦ δέχα εἶναι. αὗται αἱ ἀπορίαι τῶν πλεονασμὸν χατη- 

΄ ΄ Xx Vy 5 nF, lad 

35 Ἰορούντων. οἱ GE ἔλλειψιν χατηγοροῦντεις ἐπιχειροῦσι λέγοντες οὕτως" 
ὅτι οὐ παντὶ συμβεβηχότι ἁρμόζει αὕτη ἢ ὑπογραφή, εἰ μὴ τῷ 

1 ὑπογρ. συστ.] ὑποχειμένην συστασίαν Καὶ 7 λαμβάνεται HP 8 ef δὲ tov] ὁ 

δὲ τῶν P στερούμενοι ΚΡ 9 φαμὲν superser. ἢ 19 συμ. --- εἶναι 

om. Καὶ εἰ scripsi: 7 ΠΡ 14 δευτέρα δὲ Ρ 19 ἕνδεκα scripsi: δέχα 01] (cf. 

p. 149,16) 20 zat λέγομεν.---ἔν τινι (22) iter., sed delendo corr. Καὶ 20 ἄλλο 

alt. 1.) P 30 χαὶ] scribas οὐ 32 οὐδὲν] οὐδὲ P 33 ἑαυτὸ Urb. 30: 
ἑαυτῷ HKP μέρος--αυτὸν in mrg. suppl. H οὐδὲ---εἶναι (04) om. P 

ἑαυτὸν Urb. 35: ἑαυτῶ HK 34 τοῦ δέχα eicias 
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\ o σ “ X δες ἢ 5 lye ‘a ἀχωρίστῳ. πρὸς 6 φαμεν ὅτι ὅσον μὲν ἐπὶ to χωρίζεσϑαι 7 μὴ χωρίζεσθαι 
΄ \ x > > Dy ὧν 1 

τοῦ συμ με eer τὸ μὲν χωριστὸν τὸ ὃὲ ἀχώριστον, ὅσον ὃὲ ἐπὶ τὸ μὴ 
\ Ὗ δύνασϑαι χωρὶς ὑποστῆναι πᾶν τ μς χωριστὸν ἀχώριστον: οὐδὲ γὰρ 

ΟΣ ἵπεν “ὅ ἀδύνατον γωρισϑῆναι᾽. ἀλλ᾽ ὃ ἀδύνατον χωρὶς ὑποστῆναι. 
' 

΄ , J ἊΝ \ οἱ >.» , 

5 εἶτά φασιν ὅτι δύναται χωρὶς ὑποστῆναι συμβεβηχός" ἰδοὺ yap 7 εὐῶδια 
- ‘yx - 5 ~ if >] ~ 

τοῦ μήλου, συμβεβηχὸς οὖσα, χαταλείψασα τὸ uAhov μένει ἐν τῷ αἰσϑη- 
΄ Ὁ ~ ΟῚ ats , ~ ΄ Cr x I] ΄ icf Se 

τηρίῳ ἣ τῷ χιβωτίῳ. λύουσι τοῦτο Par ὃ wey [lhatwy ὅτι οὐχ 

ἐχωρίσϑη τοῦ ὑποχειμένου" μετά τινων γὰρ λεπτῶν ἀπορροιῶν pore πρὸς 
ans C aie 5 
ἡμᾶς, ws δηλοῖ ἢ χατὰ μέσον αὐτοῦ ἴσχνανσις: ἐν γὰρ τῷ δένδρῳ οὐχ 
> ΄ > + > ‘ ~ 5» ~ i ) 5 

10 ἰσχναίνεται διὰ τὸ πλείονα εἶναι τὴν εἰσροὴν τῆς éxpors. ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης 
\ - τὸ διαχονιχὸν αἰτιᾶται τοῦ ἀέρος, ὅτι ᾧ λόγῳ ἐστὶ διορατὸς χαὶ διηχής, 

, ~ ΄ AY ~ \ ? » 

τούτῳ χαὶ δίοσμος. 6 ὃὲ [[λωτῖνος τὰ ᾿Αριστοτέλους zat [Πλάτωνος συνα- 

γαγών φησιν ὅτι μεταβάλλεται μέρος τοῦ ἀέρος τῇ εὐωδία" ἢ γὰρ εὐωδία 
, ΟῚ ~ fsx r ΄ ~ ΄ ΄ , 

υξίνασα ἐν TH μήλῳ γεννᾷ ὁμοίαν ξαυτῇ Etéoav ποιότητα μεταβάλλουσαν 
‘ ry ὶ | ‘ \ | ἢ | 

2 , ~ "7 » Lf C 5 ΄ > ~ a Fw ΄ > 

15 wepns TOD Epos, 7S ee οὐδεμία ὃὲ τῶν δοξῶν τούτων zat) 
΄ ‘ τὶ Ω ΄ ὯΔ 2 i. \ 5 ΄ 

αὑτὴν ἀληϑής: οὐδὲ ἢ []λάτωνος ἢ ee ἀπορροίας" ἢ γὰρ ἀπόρροια 

σῶμα, παντὸς ὃὲ ne ul ἢ χατὰ φύσιν χίνησις G γὰρ χοῦφον χαὶ 
ἐπὶ τὰ ἄνω ῥέπει, ἣ βαρὺ χαὶ χάτω), τῆς ὃὲ εὐωδίας τοῦ μήλου πάντες 

LOTEULS Rete χατὰ χύχλον, δῆλον ὅτι οὐχ ἀρχεῖ νυ: μόνον 

πεῖν. οὐδὲ ἣ ̓ Αριστοτέλους μόνη ἀληϑής" ἰδοὺ γὰρ ot χοῖροι πλείονα 
΄ Cy At ~ ΄ 5 ΄ ω > ~ , a rs 

ὀρύττουσι τὸν Pitas ἐπὶ τῷ πλέον αἰσϑέσϑαι τῶν ἀπορροιῶν, χαὶ δυσώδη 

δὲ τόπον παριόντες ῥάχει φράξαντες τὰς ῥῖνας, χαίπερ ἀναπνέοντες, τῆς 

δυσωδίας οὐχ αἰσϑανόμεϑα, ἅτε διυλισϑεισῶν τῶν ἀπορροιῶν γαὶ χαϑαροῦ 
΄ be! ~ oar \ ~ , ΄ > Qx \ 

τοῦ ἀέρος χωροῦντος Gee quads. οὐδὲ τὸ tod [Πλωτίνου μόνον ἀληϑὲς to 

τὸ οι 

- C > 5» A δ σ \ 3 ΄ 

ποιοῦσϑαι ὅλον τὸν ἀέρα" mhasnaeaines γὰρ τὸ λέγειν ὅλον τὸν ἐν μέσῳ 
"7 ἠἀ ς aN ~ ~ ~ Ὁ ΄ > ws , 

ἀέρα ποιοῦσϑαι ἐπὶ τῶν γυπῶν τῶν αἰσϑανομένων τῶν ἐν ἄλλαις πόλεσιν 

ἀτάφων σωμάτων. αἱ τρεῖς οὖν ἅμα ἀληϑεῖς εἰσιν, ἀλλ΄ ἐπὶ μὲν τῶν 
7» 5 ~ ~ Ψ φαύλως ὀὁσυωμένων χρεία χαὶ ἀπορροιῶν, ἐπὶ 68 τῶν ἀχριβῶς ὀσμω- 

΄ "» -ἢ . - ~ "7 το ~ 5 ~ 

υένων ἀρχεῖ χαὶ TO δίοσμον τοῦ τ. ἐπὶ δὲ τῶν μέσως ἀρχεῖ. 
΄ ~ >? ~ a ~ 

30 xal ἢ ie αβολὴ τοῦ ἀέρος. xat οὐδεμίαν δὲ τῶν δοξῶν at ποι ; 
> > 

τῆτες | ἀπὸ tod ὑποχειμένου εἰς Soke voy μεταβαίνουσιν" 7 γὰρ ἐν τῷ 241» 
5 
! v My 

= Ἂν τε XN 
αὐτῷ νῦν ¢ vw εἰσι χἂν τῷ 

' 
σι, χἂν τῷ ἐξ οὗ. χαὶ διασπασϑήσεται αὐτὴ 

΄ 7 κι 5 5, Ν ws ~ 5 \ Ν , aX ~ 

ἢ ποιότης, 7 ἐν ἄλλῳ χαὶ ἀλλῷ νῦν. ἐπεὶ δὲ πάντως μεταξὺ τῶν 
x7 ~ ΄ 5 ΄ - ΄, v ‘ ΄ 

ἐστι χρόνος μέσος, ἐν ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ ἔσονται ywpls ὑποχειμένου. 
See ΓΝ \ Ce Vie Ae ~ ie σ Dy J GB. (mee) , co 

35 ἐνῆν δὲ χαὶ ἁπλούστερον λῦσαι ταῦτα, ὅτι οὐχ εἶπεν 6 ᾿Αριστοτέλης * 6 

1 τὸ ex τῷ corr. K 3 πᾶν---ὑποστῆναι (4) in mrg. suppl. (ex parte evanida) H 

4 ὑποστ.] potius εἶναι 5 onsw P 7 πλάτων] ot ἀριστοτελιχοί Olymp. 

8 ἀποριῶν H 9 μέσον] μέρος H οὐχ om. P 10 Ἀριστοτέλης] 
Πλωτῖνος Olymp. (εἴ. Enn. IV 5,1 sq.; 6,2) 11 διορατὸς Ὁ: Stopatrxos HKP 

διηχϑής H: διειδής Καὶ 12 zai (post τούτω) om. KP Πλωτῖνος] cf. v. 10 
(Olymp. hance tertiam opinionem non memorat) 13 ante τῇ εὐωδ. add. ἐν H 

15. 16 zat” αὐτὴν libri 19 an (ote) δῆλον ot? 21 tw] to HP 29 "δὲ 
om. KP ἀναπλέοντες P! 26 ἐπὶ τῶν γυπῶν] fort. spectat Soph. Ant. 1082 

27 ἐπὶ ἐπεὶ HP 33 ἐπεὶ δὲ K?: ἐπειδὴ HK!P 35 anh.) ἀπὸ ἑτέρων H 
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\ = ~ > e ite) ssa N ~ 5 z 5 “ > 

ὕναται χωρὶς εἶναι τοῦ ἐν ᾧ FV, ἀλλὰ τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν, ὅπου δ᾽ ay 
Z , ς τ 

ποιότης, ἐν ὑποχειμένῳ ἐστίν. osu 97 

Ἵ Ὡ Su eth fr a ¢ ε 
p. 1010 “Ὅταν ἕτερον xa ἑτέρου χατηγορήται ὡς χαῦ ὕπο- 

χειμένου, ὅσα χατὰ τοῦ κατηγορουμένου λέγεται, τοσαῦτα χαὶ 
ς 

χατὰ τοῦ ὑποχειμένου λεχϑἥσεται. οι 

π᾿ - ΄ = vA 7Q a »"» ‘ ΕΣ ὡ ΄ χε Ne A Ἐπειδὴ αἱ χατηγορίαι χαὶ βάϑος ἔχουσι χαὶ πλάτος (βάϑος μὲν τὴν 
>) ~ , 5 , alr ν >) 5 , , 

εἰς τὰ μεριχώτερα αὐτῶν πρόοδον, πλάτος δὲ τὴν εἰς τὰ πλάγια μετάστασιν, 
τις ~ \ Vv 

οἷον ἵνα Batlos μὲν λάβῃς οὕτως, τὴν οὐσίαν χαὶ τὸ σῶμα χαὶ τὸ ἔυψυχον 

χαὶ τὸ ζῷον, χαὶ οὕτως ἐφεξῆς), διὰ τοῦτο 6 ̓ Αριστοτέλης χανόνα χαὶ τοῦ 

10 πλάτους χαὶ τοῦ βάϑους ἡμῖν παραδίδωσι, χαὶ νῦν μὲν τοῦ βάϑους, ἐφεξῆς 

GE χαὶ τοῦ ες ἔστι δὲ ὁ χανὼν οὕτως: ὅταν τὸ πρῶτον τοῦ δευτέρου 

χατηγορῆται ὡς xa’ ὑποχειμένου χαὶ τὸ δεύτερον τοῦ τρίτου, χαὶ τὸ 

πρῶτον τοῦ τρίτου χατηγορηϑήσεται ὡς zal? ὑποχειμένου: οἷον τὸ ἔμψυχον 

χατηγορεῖται τοῦ ζῴου χαὶ τὸ ζῷον τοῦ dvOodron, χαὶ τὸ ἔμψυχον τοῦ 

15 ἀνθρώπου EG ἢν σεται: χαλῶς δὲ πρόσχειται ἐν τῷ χανόνι xa 
ὑποχειμένου" εἰ γὰρ μέλλει aby Sys εἶναι ὁ χανών, δεῖ ἑχατέραν τῶν 

προτάσεων x20’ ὑποχειμένου εἶναι: εἴτε γὰρ αἱ δύο ὦσιν ἐν ὑποχειμένῳ, i 
2 O\ AA Fe ss = £ 4 qQ? 2 hd Cc δε ‘ Δ 2 [4 

οὐδὲν OEE ER ἀληϑές, εἴτε ἢ μία χαϑ' ὑποχειμένου ἢ δὲ λοιπὴ ἐν ὗπο- 
> ΄ ᾿ - ΄ ” ε o > ΄ ΄ 

χειμένῳ, χαὶ ἢ ἢ μία ἢ ἣ δευτέρα, οὐδὲ eae ἀληῦές τι συνάγεται. nat 
ay 5. Ζ cr one » ε ΄ » 5 ΄ wo \ 

20 δὴ εἰλήφϑωσαν at δύο ἐν ὑποχειμένῳ, οἷον ἡ ὃ ae λευχός, τὸ λευχὸν 
΄ » ) - “ ~> δισύλλαβον, ὁ ἄνϑρωπος ἄρα δισύλλαβον᾽ - ἐὰν SIE) οὕτως, ψεῦδος 

\ , ὟΝ ΄ 5 ‘ ΄ n Δ 

το συναγόμέενον. et χήφθω πάλιν 7, υἱἷν ξεν ὑποχειυένῳ qj ute. χαὶ ἢ οξυτερα 
> Wale ~ Ce xa} ὑποχειμένου, οἷον “ἢ ἄνϑρωπος λευχός, τὸ λευχὸν χρῶμα, 6 ἄνϑρωπος 

ἄρα ὙΠ χαὶ ἔστι ψεῦδος τὸ SSO ON. εἰλήφϑω πάλιν ἢ μὲν μία 
25 xa ὑποχειμένου οἷον 6 ἄνϑρωπος Cov’, ἢ (68) δευτέρα ἐν ὑποχειμένῳ, οἷον ὕπο 

ΕΣ ὍΣΣ se = x. Nene τὸ Cuov δισύλλαβον᾽, οὐδὲν ἀληϑές τι συνάγεται. ual ἔχομεν διὰ τούτου 

τὸ ἀνάπαλιν τοῦ χανόνος: οὗτος γὰρ πάντα τὰ ὄντα ὑπὸ τὰς ΤΣῊ χατη- 

γορίας ἀνάγει: ὥσπερ γὰρ 6 χανὼν ἐδείχνυς τὸ πρῶτον τῷ δευτέρῳ ὑπάρχον 
\ Ὁ - , oc - ~ . ΄ ὃ -Ὁ--» ‘ 

χαὶ τὸ δεύτερον τῷ τρίτῳ, οὕτω χαὶ διὰ τοῦ ἀνάπαλιν ἔστ' δεῖξαι τὰ 
ἊΨ ~ ©) > {2 w c 

80 ὕστερα χαὶ δεύτερα ὑπὸ τὰ πρῶτα dvayoueva, οἷον ὃ ἄνθρωπος ὑπὸ τὸ 
~ la Ἁ ~ ‘ \ ΄ 

δ ζῷον ὑπὸ τὸ ἔμψυχον χαὶ τὸ σῶμα zal τὴν οὐσίαν, χαὶ 6 
ι 

ζῷον τὸ 
» ΄ \ ν᾿ 5 , > Le ᾿ οὗ τῷ ὌΝ was ~ 

ἄνθρωπος ὑπὸ τὴν οὐσίαν ἀναχϑήσεται. χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων χατηγοριῶν 
e 7 ὡσαύτως. 

X ) ¢ 4 σ εται τὸ xa) ὑποχειμένου, ὅτε 

27, Κ: ἐστὶν HP 4 τοσαῦτα] πάντα Arist. 5 ῥηϑήσεται Arist. 6 τὴν 

Superscr. K: om. P 7 εἰς τὰ πλάγια] οὐσίαν καὶ τὸ σῶμα K 8 οἷον in ras. K 

λαμβάνουσιν P τὸ (ante gy.) om. P 12 χατηγορεῖται Η 15 οἷον -- 
ὑποχειμένου (16) om. K post ἔμψ. add. τοῦ ἀνθρώπου χατηγορη!, sed del. P 
10 δὲ om. P 23 λευχός-- ἄνϑρωπος (25) om. Καὶ 23. 24 6 ἄνϑρ. ἄρα χρῶμα 

om. P 24 εἰλήφϑο H 25 δὲ inserui 26 δισύλαβον P 29 alt. xat 
om. HP 30 zat δεύτερα eicias 31 δέ om. HP 39 xataheyer P εἰ inserui 
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A ~ ~ 

χαὶ τὸ πρῶτον τῷ τρίτῳ ὑπάρχε!:., 
\ Ὧν 9 

φημὶ δὴ τὴν οὐσίαν [ἢἣ χαὶ 
΄ 5 

οὐσίας" | at γὰρ ὑπογραφαὶ ex 
λύομεν ὃ αὐτὴν οὕτως: 

>I ‘ 

Mv @- 5 Ἰραφή" ἐν οὐδεμιᾷ yap ὑπογραφῇ ἤτοι Spicum τὸ Sprotov ἤτοι τὸ τοῦ 

δριστοῦ ὄνομα ἐν αὐτῇ τῇ ὑπογραφῇ παραλαμβάνεται: οὐδεὶς γὰρ λέγει 

ὅτι ἀνϑρωπός 2a ζῷον ἄνϑρωπος" νῦν δὲ ἐν τῷ χανόνι πολλάχις TO ὁριστὸν 

παρελήφϑη, φημὶ τὸ xa? ὑποχειμένου. πρὸς ὃὲ τὴν ἄλλην φαμὲν ἀπορίαν 

ὅτι οὐδὲν τῶν ἰδίων τῆς οὐσίας ὧν ΧαταλΕῚ yet ὑπογραφή ἐστι τῆς οὐσίας" 

10 πάντα γὰρ ὅσα ἴδια αὐτῆς ; 

πάσῃ μὲν οὔ, 
‘ 

Qf mn Ἷ A) Ἢ nok 

oc, ἢ μονὴ OS 

χαὶ 
- a. Aa Ὡς 

Διττῆς δὲ οὔσης τῆς 

ὑποχειμένῳ, ἣ ἐν ὑποχειμένῳ χατηΊ Pore ἄλλο ἄλλῳ λέγουσα ὑπάρχειν οὐδε- 

15 play παρέχε: Cyt gas ἢ 68 ual? ὑποχειμένου xatyyopta ϑέλοηουσα δεῖξαι 
\ 4 a σ \ edt Vv x / ied \ ΄ 

ἕτερον (ὅπερ Ε ee TOUT ae TO χατηγχοροῦύμενον OTEO τὸ ὑπο- 

χείμενον, ζήτη 
~ 5 X 2. 

τοῦ aviewT a αὐτὸ TO ̓ ξγχατ TOT 

τὸ ἐγχατατεταγυένον, ἀδολεσχία ἢ χατηγορία αὐτὴ ἑαυτῆς κατηγοροῦσα, εἰ 
Ὧι Ν ’ le \ Ν ~ , \ wv x 

20 6& τὸ χαϑόλου, συνεπεχταϑήσεται to μεριχὸν τῷ χαϑόλου χαὶ ἔσται τὸ 
A a 

WEPLKOY ὅπερ 

IN CATEGORIARUM ce. 3 [Arist. p. 1610] 

384 4 ι " > 2 ΄ ὃς , ΄ yy 

OAL χαὶ TO οὐχ EV ὑποχειμενῳ OPLCETAL, 
΄ σ ahd v ~ 

UTOXELWEVOYV OTE UAATAASYEL τὰ (Ou της 
. i 

oc , ρον hve ee ΄ X ~ ΄ 

ὅτι χανών ἐστιν ὃ λεχϑείς, οὐχ δρισυὸς 7 ὑὗπο- 
\ 

χαταλέγει 

τῇ ὑπογραφῇ. 
‘ i 

\ 928 ΄ ε ΄ a wa 
παντὶ χαὶ ast ϑέλουσιν ὑπάρχειν, ὡς μεμαϑήχαυεν. 

χατηγορίας, τῆς μὲν xa}? ὑποχειμένου τῆς δὲ ἐν 

ετα 

τὸ χαϑόλου. τοῦ 

wv λαμβάνονται. αὕτη ἢ ἀπορία. 945: 

|} μὲν οὐσίᾳ ὑπάρχει οὐ πάσῃ 
A ‘ ve 

χαὶ τὰ χυρίως ἴδια χαὶ μόνῳ 

- 7 =] \ — 

“ποῖόν εστι TO χὰ τηγορούυ. WEVOY ζῷον 

ἡμένον 7 ἄλλο χαϑολιχώτερον; εἰ μὲν γὰρ 

το ἡμεῖς φαυεν ὅτι χαϑόλου τὸ χατηγορού- 
ϑέλει 

> > Vv > 5 ΄ ΄ , 

γὰρ χοινότερόν ἐστιν, οὐχ ἔστιν ἀδολεσχία ἢ χατηγορία, ¢ 

, ~ ΄ ΄ \ Ὁ a 

UEVOY “AL χοινότερον ναι τοῦ ὑποχειμένου χαὶ ἰδιχώτερον" εἰ μὲν 
6: 

2 δὲ ἴδιόν ἐστιν 
~ f ΄ ~ 

τῷ χαϑόλου, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐχάστου, οὐ συνεπεχταϑήσεται τὸ μεριχὸν χέντρου 
~ ~ 5 Ἁ ~ ~ ~ ~ ΣΡ 5 ~ 

25 χαὶ τοῦ σημείου TOD χύχλου TO γὰρ σημεῖον ἐχεῖνο πασῶν τῶν ἐξ αὐτοῦ 
5 ~ 5 ΄ 5 ΄ ε΄ ΄ ΄ 

εὐϑειῶν ἐχλαβόμενον χαὶ χοινόν ἐστιν ἁπασῶν χαὶ ἴδιον ἐχάστης. χαὶ ἢ 

φωνὴ τοῦ χήρυχος χαὶ χοινῇ ἐστιν ἅπασιν ἀχουστὴ εἶ “aia ἑχάστῳ, χαὶ 
ae: > > ae > 5 ~ ἊΣ ΕΣ 

ἐν πᾶσίν ἐστι uav τῷ ἀέρι ula οὖσα. γχαὶ αὐτὸ ὃὲ τὸ δοχοῦν ἐξισαξειν 
VS Q.3 , ~ “Δ “ > aN Nie HAC ~ , > ~ 

ἴδιον χαϑολικώτερον δοχεῖ εἶναι, ἐπειδὴ τὰ ἄρϑρα τοῖς χαϑόλου προσδιορισμοῖς 
> \ ~ cle v C= X39.X Δ» 

30 ἰσοδυναυοῦσιν: ἐν γὰρ τῷ λέγειν “ὁ πη μος γελαστιχόν᾽ οὐδὲν ἀλλο 

λέγουεν 7 ὅτι πᾶς ἄνθρωπος γελαστιχόν: τὸ ὃξ πᾶς ἀντὶ τοῦ ἔχαστος 10: | = 
~ ΄ ΄ ͵ ὯΝ . , v ar \ 

γοεῖται" Exdotov ὃς ἀνθρώπου τὸ γελαστιχὸν χαϑολιχώτερον. ἔστι δὲ χαὶ 
vy ~ σ 5 =} ~ 

ἄλλως εἰπεῖν ὅτι δύναται τὸ αὐτὸ χαὶ SED BUR εἶναι τοῦ ὑποχειμένου 

χαὶ ἰδιχὸν αὐτοῦ" ἰδοὺ γὰρ Op@usy ὅτι ἢ ἀνείδεος ὕλη προϊοῦσα ex τῆς 
΄ 

85 οὐσίας πρότερον εἰδοποιεῖταί πως τὰς διαστάσεις προσλαυβάνουσα ποσου- 
> ~ > = ~ ἢ - 

υένη, εἶτα ποιοῦται, εἶτα ποιεῖ τὸ ἔμψυχον σῶμα, wet αὐτὸ τὸ ζῷον, εἴτα 
ald Vv 5 ~ ~ 

ἐπὶ τούτοις τὸν ἀνϑρωπον χαὶ τὸν Σωχράτην ἔσχατον, χἀχεῖ ἀποτελευτᾶ. 
πρὸ τοῦ Σωχράτους | πάντα εἰδηποιοῖς διαφοραῖς διαφέρει 2420 

2 oy om. HP ἢ χαὶ ὑποχείμενον inclusi 7 τὸ ὁριστὸν om. KP 1 ῇ ΐ 

12 μεμαϑήχαμεν) in comment. Porph. Isag. p. 89,90 sq. 14 λέγουσα Urb. 88: ϑέλουσα, 

HKP 16 ὅπερ τὸ ἕτερον Urb. 35: οὔ. ΚΡ 19 αὐτὴ scripsi: αὕτη HKP 

24 τῷ] τὸ P 25 zat τοῦ σημείου eicias 26 éxdaB.] an ἐπιλαβ. ? 27. 28 καὶ, Ι 

30 τῷ] τὸ H 33 ἄλλος P 34 avideos H 

38 σωχράτης H 

----ς-ςςς.--ς-ςς-ς 

ἐν πᾶσιν --οὖσα elcias 

Oo? τὸν (ante σωχρ.) om. P 
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)λλ as Cis Mane Oe Pi - = \ 29 te aes > ariel Ρ po co ws « 5 ¢ , 

ἀλλήλων, ὃ δὲ Σωχράτης τινὶ ἰδιοτροπίχ διαφέρει τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, 
= > a - —s - λ patent Ὁ Ae 9 a ΄ v 
τινε STlLoo LTA. tO εἶδος τὸ μερῖχον τοῦ τινὸς ανϑρώπου υηχετ' ἄλλην 

, \ 5 ‘ \ / bay) , ~ χατὰ φύσιν διαφορὰν ἐπι πὸ μενον, διὸ χαὶ μένει ἀδιαίρετον. χαὶ ὅρα πῶς 
ν ‘ ‘ 

ὙΝ 7 

: ἢ αὐτὴ ὕλη, πᾶσιν ὑποχειμένη χοινῶς, χαὶ ἰδία Exdotm ὑπόχειται. οὕτω 
~ / x = mal ἊΣ Ὁ dr Fa " ἘΞ. ἌΞΕΙΝ \ Xx \ ὟΝ 

τοῦ Cwov ἔχει ἣ τοῦ ἐμψύχου" τὸ αὐτὸ χαὶ χοινὸν χαὶ ἴδιον on ba = Me Εἰ: 

=e. 
΄ , , \ \ e 5 y: x + > 

ἐχάστου γίνεται, χοινὸν μὲν ὡς πολλοῖς ὑπάρχον, ἴδιον δὲ προσλαβὸν εἰ- 
\ : \ \ ΄ τ᾿ wa 4 oy 3 a n 

δοποιοὺς διαφορὰς χαὶ γινόμενον εἶδος ἄλλοτε ἄλλο, χατ᾿ ἀναλογίαν ὍΝ EE 
~ ~ a7 ε ΄ ~ Vv ε = 

πᾶσιν ὑποχείμενον χοινῶς χαὶ ἰδία ἑχάστῳ. ταῦτα ἔχει χαὶ ἢ παροῦσα ΠΕΣ 

Bie 4 Oe δ᾽ Oe 
p. 116 Τῶν étepoyev@yv zat μὴ ὕπ᾽ ἄλληλα τεταγμένων ἕτεραι 

10 τῷ εἴδει χαὶ at διαφοραί, οἷον ζῴου χα Mv τὶ [9] a 
=a 

= 
— v 

4 ~ ΄ Γ ~ 5 ΄ 

Μετὰ τὸν χανόνα τοῦ βάϑους ἔρχεται χαὶ ἐπὶ τὸν χανόνα τοῦ πλάτους. 
χαὶ ἐπειδὴ τὸ πλάτος αἱ διαφοραὶ ποιοῦσι. διτταὶ {δὲν © | χαὶ ἐπειδὴ τὸ πλάτος αἱ διαφοραὶ ποιοῦσι, διτταὶ {δὲν ai διαφοραί (ἢ γὰρ 

-» τ᾿ , \ , a. > ΄ \ ιν συστατιχαὶ ἣ Suan χαὶ τὰ γένη δὲ διττά, τὰ μὲν ὕπ᾽ ἄλληλα τὰ δὲ 
wy 5 ~ ΄, δ. 5 ~ v 

οὐχ ὕπ᾽ ἄλληλα, ζητεῖ διὰ τούτων ὁ ᾿Αριστοτέλης πῶς ἔχουσιν af te συστα- ἔ ᾿Ξ sie sir? i | 
\ \ Ἁ ς ) "7. 5 

15 τιχαὶ διαφοραὶ χαὶ at διαρετιχαὶ πρὸς τὰ Om ἄλληλα γένη χαὶ οὐχ Ox ἄλληλα, 
~ 1 ΄ 5» , ee σ ΄ 

χαὶ ἀποφαίνεται λέγων ὅτι τῶν Etepoyev@y χαὶ whom ἄλληλα τετα- 
| 

4 ivf ~ va \ e ~ ar ΄ > Vs Ἅ 

γενῶν ετεραᾶι τῷ ELGEL χαι αἱ διαφοραί, τῶν OF VDT ἄλληλα τετα- 

Ἰϑένων αἱ μὲν συστατιχαὶ αἱ αὐταὶ πάντως, at δὲ διαιρετιχαὶ ποτὲ μὲν αἱ 

αὐταὶ ποτὲ δὲ ἕτεραι. ἑτέρων δὲ γενῶν ἀχουστέον τῶν ὑπὸ διαφόρους 

20 χατηγορίας ἀναγομένων  Ξ ὡς ζῷον χαὶ ἐπιστήμη, 7 τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴν 

ΠΣ ΠΕΡ ey ἀναγόμενα ἀντιδιαιρούμενα ὃέ, ὡς τὸ σῶμα χαὶ ἀσώματον. χαὶ 

ἐπὶ μὲν τῶν ὑπὸ διαφόρους χατηγορίας ἀναγομένων χαὶ at συστατιχαὶ χαὶ 

αἱ διαιρετιχαὶ nen ἕτεραί εἰσιν, ὥσπερ ζῴου xal ἐπιστήυης, ὧν αἱ 

χατηγορίαι διάφοροι" at μὲν γὰρ συστατιχαὶ τοῦ ζῴου τὸ ἔμψυχον χαὶ τὸ 

25 αἰσϑητιχόν, at ὃὲ διαιρετιχαὶ τὸ λογιχὸν χαὶ τὸ ἄλογον, ϑνητὸν ual ἀϑάνα- 

TOV, τῆς δὲ 5 συστατιχαὶ μὲν τὸ ἄπταιστον χαὶ βέβαιον χαὶ τὸ 

περὶ τὰ ἀεὶ ὡσαύτως τον: χαταγίνεσϑαι, διαιρετιχαὶ δέ, ὡς διεῖλεν ἐν 

τῷ 1 Ὀργίᾳ 6 [[λάτων, ὅτι τῶν τεχνῶν at μέν εἰσι μόνως λογιχαί, ὡς ἢ 
διαλεχτιχή, αἱ ὃὲ μόνως ποι ὡς ἢ γραφιχή, αἱ δὲ λογιχαὶ ἅμα χαὶ 

80 πραχτιχαί. χαὶ τοῦτο τριχῶς" ἣ γὰρ ἐπίσης ἔχουσι τῷ λόγῳ τὴν πρᾶξιν, 

ὡς ἢ χιϑαρῳδία χαὶ q met cee προλέγουσα tas βολὰς ὧν χρείαν ἔχε', 
\ ἊΝ v SF ΄ ΄ ΄ > 

Ἢ πλείονα ἔχει τὸν λόγον τῆς πράξεως, (ws ἢ ὑποχριτιχή), ὡς ἐπὶ τοῦ 

2 ἥτινι] ἣ τινὶ HK'P 3 μαίνει H ὃ 7 eras. Κα τὸ ἔμψυχον Καὶ 

6 ὑπάρχων et προσλαβὼν H 7 ἰδοποιοὺς H 12 τὸ] τοῦ P δὲ Laur. 

72,5: om. HKP 13 ἢ χαὶ (sic) διαιρετιχαί in mrg. suppl. P γένει H 

δὲ om. Καὶ 15 at (ante διαιρ.) om. HP 16 zat (ante μὴ) om. HK 11 ἕτεραι 

-- τεταγμένων om. KP 20 χαταγομένων ΚΡ ante ὡς lac. signavi ante ζῶον 

add. τὸ HP 25 διαιρ. δὲ coll. HP 26. 27 <o xept iterata corr. P 27. 28 ἐν 

τῷ [Γοργίᾳ] p. 449 A sq. 28 6 om. HP 29 pr. at δὲ iter. P Ol πεττευτιχὴ 

Urb. 85: μαντευτιχὴ HKV (Plat. Gorg. 450 D) βολὰς scripsi: goles HKP (2 
v 

ὧν Urb. 35: ᾧς HKP 32 ὡς ἡ ὑποχριτ.] ὡς ὑποχριτική Urb. 35: om. HKP 
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a Goats, ΒΥ eS YT ἃ δ᾽ ἔλαβ Pes, ἀποῦης. TATHNS ἐμοῦ λαῶν παρα : 
5 , ~ ar \ ‘ > ΄ ΄ cv > ΄ i 

εἰπόντος τοῦ GE χατὰ τὸ σιωπώμενον ἀνανεύσαντος μόνον ᾿ ἄπαγε: πάλιν τ“ 
ar & 

[Ορέστης] 
ᾷ 

οὐ γρήυνατ᾽ εἶπον Ὁ χρηματ εἰπῶν. ; 
~ \ ἀν 4 ey, \ -φ» - ἢ ΄ Εν. ~ ~ 

5 { τὸ αναπαλιν πλειονα Ty TOOLY τοὺ λόγου. WS EFL TY, ἰατρικῆς 4 

~s5 5 ~ “ 5 ~ sz, \ εἶ 

υᾶλλον πραχτιχῆς οὔσης ἣ λογιχῆς, ἣ λόγῳ μὲν | διὰ τὴν 

ς 

διάγνωσιν 943. 
XN wv AV Ἔ; Ξ 

στα διαγνοὺς σαριστα ὑεραπεύσε: πο OF -2 TS Oo R 
AS) 

χρῆται zat vepanstav: 
. ΄ ν > ΄ ὯΝ >| ~ 2 5 ΄ ΄ - 

οὐ WUOVGY OS ETL τῶν ὑπὸ GLA = τι: χατηγορίοας σαναγουξνῶν STEGWY γξένὼν 

3 

τῶν μὴ Or ἄλληλα. μὴ ὕπ᾽ ἄλληλα δέ ° x 2 ~— Ss cS < [Ὁ] ς aA ἴω ay 2 

ne 

φ [0] cy [0] - ΜΗ 
Ὁ pe nS Ὡ Ν Q oe Mv ra pe 

“ A > ΄ X τ. Ἁ Vv ~ 

10 ἔστι τὰ ἀντιδιαιρούμενα. ὡς TO ἀσώματον τῷ σώματι χαὶ τὸ ἔμψυχον τῷ 
τὴ ἀψύχῳ xual τὰ τοιαῦτα" οὐδὲ γὰρ τελεῖ τὸ ἕτερον ὑπὸ τὸ ἕτερον ext | 

οὕτων " τοῦ γὰρ σώματος συστατιχαὶ μὲν διαφοραὶ τὸ τριχῇ διαστατὸν τὸ Ὁ 

ϑετὸν ἥτοι ϑέσιν ἔχον, διαιρετιχαὶ ὃὲ τὸ ἔμψυχον χαὶ τὸ ἄψυχον. τοῦ 6 | 

ἀσωμάτου διαιρετιχαὶ μὲν τὸ ϑεῖον, τὸ ἀγγελιχόν, συστατιχαὶ ὃὲ πρὸ τῶν ο 

15 Siatcen ἰιχῶν οὖσαι τούτων τὸ ἀδιάστατον, τὸ ἄϑετον. 

Διὸ χαὶ ἀποροῦσι λέγοντες ὅτι χαὶ ἐπὶ τῶν ὑπὸ ulay stall 
ἀναγομένων ἀντιδιαιρουμένων ὃξ χαὶ wy ὑπ᾽ ἄλληλα ὄντων δυνατὸν τὰς αὐτὰς 

εἶνα! διαφορά τὸ γὰρ διέλω τὸ τ εἰς wee οσαῖον xat ἔνυδρον, εἶτα 

τὸ χερσαῖον εἰς 8 οἷον ἄνϑρωπον ἵππον, 7 εἰς ἄναιμον, οἷον μελίττας. 

90 ἀχρίδας, διέλω ὃὲ χαὶ τὸ ἔνυδρον εἰς ἔναιμον, οἷον λάβραχα, Dovey, ὀρφὼν 
χαὶ οὐ τοιαῦτα, ἣ εἰς Avarwov, οἷον σηπίαν τευϑίδα χαρά θην, ἰδοὺ χαὶ τῶν 

ἀντ Sea eae χαὶ ur ὑπ᾽ ἄλληλα ἑτέρων γενῶν at αὐταὶ εὑρίσχονται δια- 

Ἔα, χἂν διέλῃ τις τὸ ζῷον εἰς ἔναιμον χαὶ ἄναιμον χαὶ τὸ ἔναιμον “ 
Ἐν 5 > v 2 ay es ~ x \ v ¢ aa we ys a= ἋΣ 

OLEKT) εις ἐνυώρὴν χα! χερσαιον χα! TO AVALUGY GUOLWS διέλῃ εις ἔνυδρον 

τῷ σι χαὶ χερσαῖον, zat οὕτως πάλιν εὑρίσχονται αἱ αὐταὶ τῶν αὐτῶν ἀντιδιαιρου- 
μένων at τ τ χαὶ τὰ παραδείγυατα δῆλα. τί οὖν φαμεν πρὸς ταῦτα: 

δ ϑ 

Ἃς 

0 

Bim ἜΣ ΕΑ oe a ποτ ye γ N “4 g, 
OTL STEORAS τῷ εἴδει δια φορὰς ὍΣ: ριστητελὴς ASYst τὰς ποιουσᾶς τερὰ εἴδη “! 

ῃ 
Ὁ πὶ >I a7 Vv ν 

ἀεὶ Go πο akon wat μηδέποτε ταὐτὸν ὄντα" τὸ γὰρ ἔναιμον. TO ἡ 
5 I~ 3. ὦ Ζ ΄ > 3 | ῳ ν» 39% XA 

χερσαῖον τῷ ἐναίμῳ τῷ ἐνύδρῳ οὐδέποτέ ἐστι ταὐτὸν τῷ εἴδει, οὐδὸξ TO 
> ΄ wv Ἂ Vv . 5 ΄ 2 , 5 , 

30 ἀνάπαλιν τὸ ἄναιμον τὸ Evvdsoy τῷ χερσαίῳ τῷ ἀναίμῳ ταὐτόν ἐστί TOTS 
- “ἝΝ ε >. o ε > ᾽ 

τῷ εἴδει. at διαφοραὶ ὃς οὐχ ὅτι al αὐταὶ διαφέρουσιν ἀλλήλων: πῶς © 
͵ " 

Vv 

yap τὸ ἔναιμον τοῦ évatuov διοίσε! ὡς ἔναιμον, εἰ oS ροσλάβῃ ἰδιώματα 
\ ΄ ~ \ ἌΡ © ~ ay > GQ > ΄ ~- AV ΕἾ 

τινα χαὶ γίνηται ποῦ sv ἀνῦρωπος ποῦ Ge ἰχϑύς, εἰ oe dst OF χαὶ “ 
~ >) , σ 2 9 4 ΄ 74; ΄ Σ ’ὔ΄ Le a 

τοῦτο ἐπίστασϑαι, ὥς ie Εὐστάϑιος 6 φιλόσοφος ὑπομνηυατίσας τὰς © | 
΄ a ss ~ a 

35 Κατηγορίας, ὅτ ι ὅταν λέγῃ ὃ ᾿Αριστοτέλης τῶν ὁ 

1 ἃ δ᾽ ἔλαβες - .] Eur. Orest. 643. 634 (cf. Schol. in Eur. ed. Schwartz I p. 163) + | 
ἔλαβε H 1. 2 πάρα εἰπόντος scripsi: προσειπόντος HKP 3 ᾿θρέστης delevag 
4 χρήματα HKP πλείωνα H 6 ἢ scripsi: zat libri μὲν om. H ἢ ἰ 

7 post ϑεραπεύσει lacunam signavi J οὗτος post ἀληϑ. coll. HP 10 post Epp. 

additum zat del. P 13 ἔχων P 15 τὸ (ante aetov)] καὶ Καὶ 18 ἔννυδρον P 

20 ὀρφὸν KP 27 λέγει superser. H εἴδει (alt. 1.) H 30 τῷ (ante a 

om. H ol alt. at om. H 32 τοῦ ἐναίμου---ἔναιμον om. P εἰ om. H 

Ὁ γίνηται seripsi: γίνεται libri 30 λέγει HP post ἄλληλα add. γενῷ 

Arist, 
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, \ > Ψ wy \ ~ > ~ a Se ‘ ~ 

χωλύξι τας αὗτας SELVAL, OTL ΡΣ τῶν οιαιτρξτίχῶν AEYEt, OD περι τῶν 

΄ σ΄ \ v \ 

συστατιχῶν: af γὰρ συστατιχαὶ μέρη εἰσίν, ὥσπερ τὸ ἔμψυχον zat τὸ 
το ' ΄ \ ~ ~ Pa > Ὁ - ε 

αἰσϑητικὸν τοῦ ζῴου μέρη γὰρ ταῦτα τοῦ ζῴου δοχεῖ εἰναι ὡς συμ- 
ΡΟΣ πὴ ἀνε ρ ἐς ἤν τι τυραν τς τς a ‘ 

πληρωτιχὰ αὐτοῦ, οὐχέτι GE διαφοραι αὐτοῦ, Sav τις ἀχριβῶς ϑεωρήσῃ. αἱ 
a. - Χ ΄ > ΄ > Ca x ΄ 5» ~ ΄ ς as 

5 δὲ διαιρετιχαὶ χυρίως διαφοραί εἰσιν ὡς | διαφόρων εἰδῶν ποιητιχαί. 245% 
zy ~ ς ~ > ~ ς΄ > \ b} 

ἐπὶ τούτων οὖν τῶν διαιρετιχῶν ἐν τοῖς ὑπαλλήλοις δυνατόν ποτε τὰς αὐτὰς 
> \ ~ ¢ ΄ \ 2. \ ly ΄- 

εἶναι διαιρετιχὰς τοῦ ὑπεράνω zat τοῦ ὑποχάτω" ἐὰν γὰρ διέλω τὸ ζῷον 

[0] 

A V2 2 CP Nile ~ ~ / 

ts πτηνὸν χαὶ ἐνύορον, οὐ οὐναυσαι TAS αὐὑτας ποιήσαι οιἰαιϊρξετιχας TOV ζῴου 

δ ἡ, ὦ ~ WAN v \ S > 1 Ἀ 7 a 

ἁπλῶς πτηνοῦ χαὶ Evbdpov" οὐτε γὰρ τὸ πτηνὸν εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον ὃια!- 
v . , 7 Ne en 3 ὌΝ 

10 ρεϑῆναι δυνατὸν οὔτε τὸ ἔνυδρον, ἐάν τις τὸ ζῷον τὸ εἰς αὐτὰ διαιρεϑὲν ἐπιτη- 

δεύῃ διελεῖν εἰς λογικὸν χαὶ ἄλογον - ἀδύνατον γάρ. εἰ δὲ διέλω τὸ ζῷον εἰς 

χερσαῖον χαὶ ἔνυδρον, τὸ χερσαῖον δύναμαι διελεῖν εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον" 

εἰς γὰρ ἄνϑρωπον καὶ ἵππον. διαιρῶ ὃὲ χαὶ τὸ ζῷον εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον 

(ἐξὸν γάρ)" χαὶ ἰδοὺ at αὐταὶ εὑρίσχονται τοῦ ζῴου χαὶ τοῦ ὑποχάτω δια- 
ι \ 5 \ \ 7: = yew \ ~ , ~ » 

φοραί, το Λλογιχον xat τὸ ἄλογον, τοῦ LWOD 4a τοὺ YEPSALG0 τοῦ EX 
-- ́ι 

~ / ~ % f 4 \ \ Ὁ ~ 3) 

τῆς διαιρέσεως τοῦ ζῴου χαταγομένου" χαὶ τὸ χερσαῖον γὰρ διαιρεῖται εἰς 

λογιχὸν χαὶ ἄλογον. 
” 5 BN > ΄ \ , \ a ΄ 

Ἄλλαι (οὖν) εἰσιν af συστατιχαὶ τούτων χαὶ διαιρετιχαὶ διαφοραί" at 
\ > , > ΄ ” \ "᾿ 

γα ασωματου οιἰαφόραι. χαν συστατιχαι Wt χὰν διαιρετιχαί, οὐχ εἰσιν 
A=) 

A [Ὁ] ce 

20 αἱ αὐταὶ ταῖς διαιρετικαῖς ual συστατιχαῖς tod σώματος. On’ ἄλληλα δέ 

ot τὰ χατὰ βάϑος προϊόντα, ὡς τὸ σῶμα τὸ ἔμ. Le τὸ ζῷον ὃ ees 

πὶ δὲ τῶν On’ ἄλληλα αἱ μὲν συστατιχαὶ πάντως at αὐταί (τὰ γὰρ ἐπάνω 

τῶν ὑποχάτω πάντως ἐδ ΤΠ 06 πῖ τ αι). At δὲ διαιρετιχαὶ ποτὲ μὲν αἱ αὐταὶ ποτὲ ὃξ 
Ξ 

%0 Erepar ἐὰν γὰρ διέλῃς τὸ ζῷον εἰς λογικὸν χαὶ ἄλογον, οὐ δύνασαι διελεῖν 

25 τὸ λογιχὸν εἰς λογιχὸν ual ἄλογον" διὸ ἕτεραι. εἰ GE διέλῃς τὸ ζῷον εἰς 

ϑνητὸν χαὶ ἀϑάνατον χαὶ τὸ λογιχὸν εἰς ϑνητὸν χαὶ ἀϑάνατον, at αὐταί 
~ [4 >) 

εἰσιν. ὅταν οὖν λέγῃς, ὦ ᾿Αριστότελες, τῶν δέ γε ὑπ᾽ ἄλληλα τετα- 
\ , b) > 

γυένων οὐδὲν χωλύει TAS αὐτὰς εἶναι. περ 
ry 3 iy 

τῶν GUOTS τιχῶν Nop jets ἢ 

| τῶν διαιρετικῶν, εἰ μὲν περὶ τῶν συστατιχῶν, ἐπειδὴ αὖται πάντως at 
> ΄ ΄ τὶ > 5 5 ar 

80 αὐταί, τί βούλεται τὸ οὐδὲν xwAder ἐπὶ μέσου ἀεὶ λεγόμενον; εἰ δὲ 
\ ~ . ~ ~ ~ , ~ 

περὶ τῶν διαιρετιχῶν; τί ἐροῦμεν πρὸς τὸν χανόνα τοῦ βάϑους περὶ τῶν 
re = > ΄ ’ σ΄ ͵΄ eA 

OUGTATLXWY SLOT LEVOY 5 χαι λέγουεν OTL 7470 OTS OL αυφότερα. χαὶι Ole 

᾿ Ν \ \ +9. ΄ ion AM IN \ o ΄ 

υὲν τὰς διαιρετιχὰς τὸ οὐδὲν χωλύει διὰ GE τὰς συστατιχὰς OTL πάντως 
ς ΟῚ ¢ ΄ τε ΄ 5 = > 4 αἵ αὐταί, ὡς ἔχει 6 χανὼν tod βάϑους. ἀποροῦσι δέ τινες ὅτι διὰ τί 
ΩΣ ΡΞ ~ Z : ~ 85 προέταξε τὸ ἀποφατιχὸν τοῦ χαταφατιχοῦ. χαὶ λέ Ἵν ὅτι ὡς ἀναγχαῖον 

\ ~ 9; LEN ~ . c 

ἐνδεχομένου: πάντως γὰρ ἐπὶ τῶν ἀποφατιχῶν, τοῦτ᾽ ἔστι τῶν μὴ ὕπ᾽ 
» , vy Ἃ \ » > ~ ~ \ ~ 

| ἄλληλα [φημί], ἄλλαι εἰσὶ χαὶ ἄλλαι, ἐπὶ ὃξ tod χαταφατιχοῦ, φημὶ τοῦ 

Ε Ἐπὶ 
ΞΕ: post αὐτὰς add. διαφορὰς Arist. 6 οὖν om. P 13 zat (post δὲ) om. P 

14 αἱ αὐταὶ scripsi: αὗται libri εὑρίσκονται om. KP ὑποχάτω scripsi: ὑποχειμένου 

1 Ἰϊθτὶ 10 γὰρ om. P 17 ante doy. add. τὸ K 18 οὖν inserui 20. 21 

|} ἄλλ. --ἄνϑρ. eicias 23 at αὑταὶ] ἑαυταὶ H 24 δύναται P 27 λέγεις H 

post ἄλληλα add. γενῶν (tetayp. om.) et post αὐτὰς add. διαφορὰς Arist. 28 λέγεις 

—suotatizmy (29) in mrg. suppl. H 32 εἰρημένων HP 35 xatag.] ἀποφατιχοῦ Καὶ 

37 φημί, quod inclusi, KP: φησὶ ὅτι H 
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5 Py ον (agit d 

ὑπαλλήλου, ἐνδέχεται τὰς διαιρετιχὰς χαὶ τὰς αὐτὰς εἶναι χαὶ ἑτέρας. χαὶ 
A 2 διὰ τί τὸ μὲν ἀναγχαῖον τὸ ὃὲ ἐνδεχόμενον; ἐπειδὴ τὸ τῇ συναντιϑέσει 

ἀντίστροφον ἀεὶ ἀπὸ τοῦ ἑπομένου γινόμενον αὐτὸς ἐχ τοῦ 7, pee ene 
oS πε yap | ὅτι τῶν & ag ek: χαὶ τῶν μὴ ὑπ᾽ ἄχληλα τεταγμένων ἕτεραί 244: 

\ 

αἱ 5 εἰσι πάντως αἱ διαφοραὶ ἀμφότεραι * κα, ae εἰπεῖν ὅτι Gy δὲ at αὐταί 

σι διαφοραί, ταῦτα ὑπ᾽ ἄλληλα᾽. χαλῶς δὲ ̓ πρύσχεισι ὅτι ἕτεραι τῷ εἴδει, 

ἵνα τὰς οὐσιώδεις λάβωμεν διαφοράς" εἰ γὰρ μὴ ταύτας ἀλλὰ ous Beers 

λάβωμεν, δυνατὸν τῶν ὑπὸ διαφόρους χατηγορίας ἀναγομένων τὰς αὐτὰς 

\ ὑπόπουν χαὶ ἄπουν, χαὶ τὸ μὲν ζῷον ἀνάγεται ὑπὸ τὴν οὐσίαν τὸ δὲ 

εἶναι διαφοράς" διαιρῶ γὰρ τὸ ζῷον εἰς ὑπόπουν χαὶ ἄπουν, χαὶ τὸ σχεῦος 
? 

Us ι 
10 Ξ 

~ c Vv c \ ΄ Ss Ohi 4 

σχεῦος ὡς ὄργανον ὑπὸ τὸ πρός τι. δεῖ GE χαὶ τοῦτο εἰδέναι ὅτι ὕπ- 

ἄλληλον ἑνιχῶς μᾶλλον det eu 7 ὑπάλληλα πληϑυντιχῶς: τὰ γὰρ On- 
΄ ὮΝ ~ c ) c \ > on oO 5a7 99. \ Ni ~ 

ἄλληλα δοχοῦσιν vp ἑαυτὰ avayeodat, ὅπερ ἀδύνατον" οὐὸε γὰρ τὸ ζῷον 
- ε τε ~ y 
ὑπὸ τὸ Aoytxov τελεῖ ποτε, κι χαὶ τὸ λογικὸν ὑπὸ τὸ ζῷον. ταῦτα ἔχει 

15 ἢ πρᾶξις. 

p. 1025 Τῶν χατὰ μηδεμίαν συμ πλοχὴν λεγομένων. 

Διελὼν ὁ ᾿Αριστοτέλης τὰ λεγόμενα εἰς τὰ μετὰ συμπλοχῆς χαὶ ἄνευ 

συμπλοχῆς χαὶ τὰ ὄντα εἰς χαϑόλου οὐσίαν χαὶ μεριχὴν οὐσίαν, χαϑόλου 

συμβεβηχὸς χαὶ μεριχὸν συμβεβηκός, διαιρεῖ τὰ ἄνευ συμπλοχῆς εἰς δέχα 
20 χατηγορίας. χαὶ ἀποροῦσιν ὅτι διὰ τί ἀνωτέρω μὴ ἐπε ae πάσῃ TH 

διαιρέσει, ὅτε διήρει τὰ λεγόμενα χαὶ τὰ ὄντα. χαὶ λέγομεν ὅτι avayxatws 
τελευταίαν ἐφύλαξε τὴν διαίρεσιν ταύτην, ἵνα λήξῃ μὲν τὸ Tce τυῆθα 

εἰς ψιλὴν ἀπαρίϑμησιν τῶν κατηγοριῶν, ἄρξηται δὲ τὸ δεύτερον αὐτῆς τῆς 

ἀχριβοῦς διδασχαλίας: ὥσπερ γὰρ οἱ ἄριστοι τῶν γραφέων πρὸ τῆς τελείας 

ιῷ σι υορφῆς τῆς διὰ τῶν χρωμάτων ἀμυδρὰν ἔννοιαν παρέχονται τοῦ γραφης- 
σομένου διὰ τῆς σχιαγραφίας 7 λευχογραφίας, οὕτω χαὶ 6 ᾿Αριστοτέλης 

λόγῳ ὑπογράφων τὰ πράγματα ἀμυδρὰν ἔμφασιν ἡμῖν παρέχει τῶν xaty- 

γοριῶν: ἣ μὲν γὰρ παχυμερὴς αὐτῶν διδασχαλία ἐπὶ Ψιλῶν τῶν παραδει- 

ἡμάτων πρόεισι μόνον, ἢ δὲ Aertouspys τά τε ἴδια χαταλέγει ἑχάστης χαὶ 

80 τὴν διαίρεσιν, ἵνα χαὶ τὰ ὑπάρχοντα ἐν ταῖς χατηγορίαις γνῶμεν διὰ τῶν 

ἰδίων χαὶ τὰ οἷς αὗται ὑπάρχουσι διὰ τῆς διαιρέσεως. ἀλλ᾽ αὐτὸς μὲν 
᾿Αριστοτέλης ἐπὶ παραδειγμάτων ποιεῖται τὴν ἀπαρίϑμησιν τῶν δέχα χατη- 
γοριῶν, φέρε δὲ ἡμεῖς ἐφ᾽ ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ παραδείγματος ποιησώμεϑα 
τὴν διδασχαλίαν, ἐπὶ τοῦ Σωχράτους" αὐτὸς γὰρ οὐσία ἐστὶν ὡς ἄνϑρωπος 

co 
1 5 χαὶ ποσὸν ὡς δίπηχυς ἢ τρίπηχυς χαὶ ποιὸν ὡς λευχὸς ἢ μουσιχὸς χαὶ 

5 post ἀμφότεραι lacunam signavi, suppleveris τῶν δὲ ὑπ᾽ ἄλληλα οὐ πάντως ἕτεραι ἀλλὰ 

καὶ αἱ αὐταί διάφοραι ἀμφότεραι 9 zat to—arovy (10) in mrg. suppl. P . 

11 εἰδέναι καὶ τοῦτο coll. Καὶ 12 ἑνιχὸς P 14 τὸ (ante pr. λογ. et ζῶον) om. Καὶ 

19 χαὶ μερικ. συμβ. om. P 24 διδασχ.} διαιρέσεως Καὶ τελ.] τελευταίας K 
26 ἢ λευχογραφίας om. K ὁ om. Κα 27 λόγω ὑπογράφων Paris, 2051 Mare. 
217: λογογραφῶν HKP 31 οἷς] ets P 32 an ἐπὶ (’)? 33 ποιήσωμεν K 
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΄ eX \ ~ ¢ 
t πρός τι ὡς πατὴρ ἣ ὡς υἱὸς χαὶ ποιεῖ ὡς τέμνων χαὶ πάσχει ὡς τεμνό- 

μενος χαὶ χεῖται ὡς χαϑήμενος ἣ ἑστὼς ἣ ἀναχεχλιμένος (ἣ γὰρ πάντα 

ὀρϑιά ἐστι τὰ μέλη χαὶ ΠΕ το ἑστάναι ἣ πάντα ὕπτια χαὶ λέγεται ava- 

χεχλίσϑαι | ἣ τὰ μὲν ὄρϑια 
ὥς 3, ὡς ὑποδεδεμένος 7 ἠμφιΞξσμένος 7 ἔχων δαχτύλιον χαι ποῦ ὡς ἐν Λυχείῳ 

διδάσχων χαὶ ποτὲ ὡς ἐπὶ τῶν []ελοποννησιαχῶν χρόνων γεγονώς. τοῦ 
) ΄ - ~ 

δὲ ’ Aptototéhous ES ἀπαρίϑυ.ησιν ποιησαμένου τῶν χατηγοριῶν ὅτι δέχα 
ΤΆΣ ΄ ε - " 

χαὶ τὴν αἰτίαν μὴ προσϑέντος διὰ τί δέχα, φέρε ἡμεῖς χαὶ τὴν αἰτίαν προσ- 
τ“ AN ΄ ΄ ΄ Ὧν - > > ΄ . Ἢ 

ϑῶμεν διὰ τί δέχα. δείχνυμεν ὃὲ τοῦτο Ex διαιρέσεως τοιαύτης" τὸ ὃν 
bn! “ / ‘ \ >] c 

ἢ ἐν ὑποχειμένῳ ἢ οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ. xat εἰ μὲν μὴ ἐν ὑποχειμένῳ, 
~ | >) , >) μ᾿ >. 6 l4 mal ? ς qQ? σι [4 ποιεῖ τὴν οὐσίαν, εἰ O& ἐν ὑποχειμένῳ, 7 xal’ ξαυτὸ 7 οὐ χαϑ' ἕξαυτό. 

>) , ” b> Ὁ / / 

χαὶ εἰ μὲν xa Eavtd, ἣ μεριστὸν ἢ ἀμέριστον. χαὶ εἰ μὲν μεριστόν, 
πὸ 2 5 ~ ι ΄ yn 

ποιεῖ τὸ ποσόν, εἰ δὲ ἀμέριστον, ποιεῖ τὸ ποιόν" xdv γὰρ δοχῇ τὸ ποιὸν 

μεριστὸν εἶναι, διὰ τὴν ὕλην ἐστὶ μεριστόν. εἰ 62 οὐ zat’ ἑαυτό, 7 σχέσις 
ἐστὶ μόνη χαὶ ποιεῖ τὰ πρός τι, ἣ χατὰ σχέσιν ἄλλων νοεῖται χαὶ ποιεῖ τὰς 

λοιπὰς ἕξ peu τον τεσσάρων γὰρ οὐσῶν ἁπλῶν SERED οὐσίας ποσοῦ 

ποιοῦ πρός τι, 2x τῆς συμπλοχῇς τούτων at λοιπαὶ ἀπογεννῶνται, ἐξ οὐσίας 
΄ 

χαὶ ποσοῦ τὸ ποῦ χαὶ ποτέ, ἐξ οὐσίας χαὶ ποιοῦ τὸ ποιεῖν χαὶ πάσχειν, 
ΣΡ 2) Le \ ~ , NX P-L \ ἘΞΡῚ παν ἃ S \ ee ~ 

ἐξ οὐσίας xual τῶν πρός τι τὸ ἔχειν zal τὸ χεῖσϑαι. διὸ χαὶ ἀποροῦσιν 

ὅτι πῶς λέγομεν ὅτι ἁπλαῖ αἱ δέχα εἰσὶ χατηγορίαι, εἴ γε αἱ τέσσαρες 
ἐν > fos ve ~ e ar ἊἋΣΣ 7 C Ἁ ) Ahi ἣν ‘ 

μόναι εἰσὶν ἁπλαῖ af δὲ ἕξ σύνϑετοι. χαὶ λέγομεν ὅτι συνθέτους αὐτὰς 
- a » ΄ - ΄ ον S) \ ~ 

χαλοῦμεν. διότι ἔμφασιν ἡμῖν συνθέσεως εἰσάγουσιν, ἐπειδὴ αὐταὶ ἁπλαῖ 

εἰσιν: οὐ γὰρ xatyyopia (τὸ ἐν τόπῳ ὃν οὐδὲ τὸ ἐν χρόνῳ (ταῦτα γὰρ 
2 σύνϑετα), ἀλλὰ τὸ ἐν τόπ .- 8. Oo < RQ 

5 Ἁ ~ 

χαὶ τὸ ἐν χρβονῳ: διὰ γὰρ τοῦτο χαὶ 
sy 

a 

ι 

ἄπαρεμ φάτοις ὀνόμασιν ὠνόμασεν αὐτὰ ὁ Ἀριστοτέλης, ἵνα μὴ τῷ ἐφέλχεσϑα: 
\ 

‘ 

peeoemay σύνϑεσίν τινα εἰσαγάγῃ. οἷον τὸ ποεῖν χαὶ τὸ πάσχειν χαὶ τὸ 
/ 5 > > , \ xn 

ἔχειν χαὶ τὸ χεῖσϑαι, ἅπερ ἀπαρέμφατα εἰσιν. ἐπειδὴ ὃὲ μὴ γένος τὸ ὃν 

τῶν δέχα χατηγοριῶν, δύνανται ual τάξιν ὑποδέχεσϑαι: προτέρα ἢ οὐσία 
ὡς ὑποχείμενον πᾶσι, δεύτερον τὸ ποσόν, ἐπειδὴ χαὶ ἢ ἀνείδεος ὅλη πρό- 

4 

_— 

τερον ποσοῦται (et) οὕτως morodtar), τρίτον τὸ ποιὸν χαὶ τοῦ πρός τι 

πρότερον, ἐπειδὴ χαὶ τὸ xa? αὑτὸ τοῦ ἐν ὉΠ πρότερον. ἀλλ᾽ εἰ ταῦτα 

οὕτω, προτέταχται τὰ ἐξ οὐσίας χαὶ ποσοῦ τῶν ἐξ οὐσίας χαὶ ποιοῦ χαὶ τὰ 

ἐξ οὐσίας χαὶ ποιοῦ τῶν ἐξ οὐσίας χαὶ πρός τι. χαὶ ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 

Ἐφ᾽ οἷς μετὰ τὴν διαίρεσιν τῶν χαπτηγοριθν χαὶ τὸ πλῆϑος ὅτι δέχα 
\ Vv ’,ὔ Ὑ Ἂς 5 ΄ [4 >> , ᾿ » € / > aa 

χαὶ OvUTE πλείους QUTE ἐλάττους, ως ἐδείξ DEV, OS0S τὰς ξεἰωϑυίας ATOOLES 

33 ante πρός add. τῶν Καὶ 

ὰ δὲ ὕπτια χαὶ λέγεται χαϑῆσϑαι), καὶ ἔχει 3445 

1 ante πατὴρ add. 7 Η 3 ὄρϑιά ἐστι] ὀρϑιάζει K 9 δὲ om. KP 10 ante 
οὐχ add. ἐν P viv om. P 15 Goxet H 15. τὰ] τὸ Ὁ νοῆται H 

11 ἀπογενῶνται Η 20 εἰσὶ post ἁπλαῖ coll. Καὶ 22 ἐπεὶ H αὐταὶ b: 

αὗται HKP 23 τὸ ἐν τόπω ὃν --ἀλλὰ (24) ex Urb. 35 inserui 24 τοῦτο yap 

coll. Κα 25 τῶ] to P 26 εἰσάγη I 29. 30 προτ.] δεύτερον K 
30 εἴθ᾽ -- ποιοῦται ex Urb. 35 inserui 31 ἐπειδὴ ---πρότερον in mrg. suppl. P 
ἐν om. KP 32 pr. τὰ om ἢ ποσοῦ τῶν ἐξ odc. χαὶ ποιοῦ in mrg. suppl. H 
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b) ΄ wv 

φέρεσθαι χατὰ τῶν χατηγοριῶν ἀπορήσαντες εἴπωμεν τὰς λύσεις αὐτῶν. 
, 

ἀποροῦσι τοίνυν οἵ μειονεξίαν αὐτῶν χατηγοροῦντες ὅτι διὰ τί μὴ ἕνδεχα 

at χατηγχορίαι προστιϑεμένου τοῦ Eyecare τί δήποτε γὰρ τῷ μὲν ποιεῖν 

τὸ πάσχειν ἀντέταξε, τῷ δὲ ἔχειν τὸ ἔχεσϑαι οὐχέτι: χαὶ λύει τοῦτο 

ὃ Συριανὸς | λέγων ὅτι ὑπὸ τὸ χεῖσϑαι ἀνάγεται τὸ ἔχεσϑαι, ἔχομεν δὲ μίαν 245r 

χατηγορίαν τὸ χεῖσϑαι" τὸ γὰρ ἐχόμενον ἐν τῷ ἔχοντι χεῖται" οἷον ἔχει τις 

δαχτύλιον 7 ἱμάτιον ἢ ὑποδήματα, ταῦτα ἐν τῷ ἔχοντι χεῖνται. ἄλλοι 

ἀποροῦσιν, of πλεονεξίαν αὐτῶν χατηγοροῦντες, διὰ τί wh ἐννέα αἱ χατη- 
f ~ ~ , ΄ ΩΝ 5 

τορίαι, τοῦ ποιεῖν χαὶ πάσχειν ὑπὸ τὸ χινεῖ ἴσϑαι ἀναγομένων: ἀμφότερα 
Ν ~ A ~ ΄ 

10 γὰρ χινοῦνται, χαὶ τὸ ποιοῦν χαὶ τὸ πάσχον. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι oe ἣν 
\ 

χίνησιν χινεῖται TO ποιοῦν, χινεῖται χαὶ TO πάσχον, οὐδὲ ἣν χίνησιν χινεῖται TO 
΄ , τὶ a ~ \ ~ > A ~ X πάσχον, ταύτην ἀντιδρᾷ χαὶ τὸ ποιοῦν: οἷον τὸ πῦρ Deouatver, (ἀλλ᾽) οὐ “ad 

» δ 

ϑερμαίνει ψύχεται. οὐδὲ πάλιν ἢ χιὼν χαϑὸ Ψύχει ϑερμαίνεται: χαϑόλου 
οἷ ~ Vv ~ , . a ~ 4 

γὰρ οὐδὲν τῶν ὄντων χαϑὸ ποιεῖ χαὶ πάσχει, οὐδὲ χαϑὸ πάσχει χαὶ ποιε. ς᾽ 
15 ἄλλοι δὲ διὰ τί μὴ ὀχτὼ at χατηγορίαι, τοῦ ποιεῖν χαὶ τοῦ πάσχειν ὑπὸ 

, 

τὰ πρός τι ἀναγομένων. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι τὸ ποιοῦν χαὶ τὸ πάσχον τῶν \ 

ὶ 
, 4 ai ~ ον \ a »\ 5 5 , "72 4 

πρός τι, TO OF ποιεῖν χαὶ TO πάσχειν, TA ἀπαρ ἔμφατα, οὗ πρὸς τι. αλλοι ἥ 
ὯΝ n ‘ , 4 OF es ’΄ - ἊΨ \ ~ ~ [ἃ \ - 

HS διὰ τί μὴ ἕξ at χατηγορίαι, τοῦ ἔχειν χαὶ τοῦ χεῖσϑαι ὑπὸ τὰ ἀπ τι 

« Φ Xx [ἴω ἘΦ x R a oa x o [= [0] ἀναγουένων. % αὐτὴ δὲ λύσις, ὅτι νον τῶν πρός τι, 
‘ a\ \ A ~ ‘ / 5 » Le | ΄ A 

20 τὸ δὲ ἔχειν χαὶ τὸ χεῖσϑαι, τὰ ἀπαρέμφατα, οὐ πρός τι. ἄλλοι διὰ τί wh 
\ ΄ la ΄ Ἰ ΄ a ΄ 

πέντε αἱ NG: ὡς ὃ [}αληνός, οὐσία ποσὸν ποιὸν πρός τι πρός τί 
v σ 5 a7 ΄ ΄ Vv , > 

πῶς S/OV. ποὸς ὅ OUWSY OTL οὐ GUYATAL τὸ προς τι πῶς SYGV γξνος ειναᾶι 
eee 

τῶν λοιπῶν χατηγοριῶν: ἐν yap τοῖς ὡς γένος εἰς εἴδη διαιρουμένοις οὐχ 
Vv ad A x ~ y 

ἔστι τάξις οὐδὲ τὸ πρότερον χαὶ τὸ δεύτερον, ἐπὶ δὲ τῶν συνθέτων χατης | 

25 γοριῶν ἔστι τάξις" πρότεραι γὰρ αἱ ἐξ οὐσίας χαὶ ποσοῦ τῶν ἐξ οὐσίας χαὶ 
~ \ ¢ OF mY re \ ~ ~ 2F τ \ ΄ > ΄ i ποιοῦ χαὶ al ἐξ οὐσίας χαὶ ποιοῦ τῶν ἐξ οὐσίας χαὶ πρός τι. εἰ δέ TIS 

, 

εἴποι τέσσαρας χατηγορίας μόνον, οὐσίαν ποσὸν ποιὸν πρός τι, τὰς δὲ ἕξ 
τι ἐπὶ τῶν πρός τι ψιλὴ O23 ὡς σχετιχὰς ὑπὸ τὰ πρός τι ἀνάγεσϑαι, ῥητέον 

ν ὧν - > ᾿ 

σχέσις ἐστίν, ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν ξξ χατηγοριῶν οὐχ ἔστι ψιλὴ σχέσις ἀλλὰ τ 

30 σχέσις wel’ ὕλης, οὐσία μετὰ ποσοῦ. οὐσία μετὰ ποιοῦ. οὐσία μετὰ τῶν 
πρός τι. ἄλλοι διὰ τί μὴ τέσσαρες at χατηγορίαι, ὥς φησιν ὃ Πλωτῖνος, 

οὐσία ποσὸν ποιὸν πρός τι" at γὰρ λοιπαὶ ἐχ τῆς συμπλοχῆς τούτων ἐγέ- 
vovto. χαὶ λύει ὁ αὐτὸς λέγων ὅτι χἂν σύνϑετοι wow, ἀλλ᾽ οὖν ἁπλῆ ἣ 

νόησις αὐτῶν: ἄλλο δὲ εἶδος τοῦ ἁπλοῦ παρὰ τὸ σύνϑετον, καὶ ἄλλο τὸ 
\ 35 σύνθετον: ἄλλο γὰρ ἀνϑρωπος εἶναι χαὶ ἄλλο ψυχὴ εἶναι, ἄλλο σώματι 

| | Ϊ 

- inn suge sce: Oi ee VU κυυοο, ἃ την 

9, 4 τῷ seripsi: tod libri 8 αὐτῶν ex αὐτοῦ corr. K 10 pr. zat om. HK 

ποιεῖν zat τὸ πάσχειν H! 11 χίνησιν.---ἣν om. P οὐδὲ --- ποιοῦν (12) in mrg. 

suppl. H 12 ἀλλ᾽ inserui 21 ai om. P Γαληνός] cf. Prantelii Log. I p. 563 
22 ἔχων (alt. 1.) H 23.24 οὐκ ἔστι] οὐχέτι Καὶ 24 ἐπὶ] ἐπεὶ Η 25 πρότεραι | 

Ὁ: πρῶται HKP 25 zosod—pr. οὐσίας zat (26) in mrg. paene oblitterata suppl. H: 

om. KP 30 οὐσία μετὰ ποιοῦ in mrg. suppl. Κα τῶν iter. P 31 Πλω- 

τῖνος] cf. Enn. VI, 1,13 sq. 33 ὦσιν Ὁ: εἰσιν HKP 34 χαὶ ἄλλο τὸ σύνθετον 
om. K (fort. recte) 
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pices \ wes SG 7 ΕΣ yom ΄ a. ΄ \ ς ΄ 

εἶναι χαὶ ἄλλο ἀνθρώπῳ εἶναι. ἕτεροί φασι διὰ τί μὴ τρεῖς αἵ χατηγορίαι, 
>) \ Τὰ \ , ΄ σι ᾿) , 

οὐσία ποσὸν ποιόν: τὰ γὰρ πρός τι οἰχείαν ὕλην μὴ ἔχοντα ἐν τούτοις 
: Ε " Ἢ ie ie en ᾿ fork = 
ϑεωρεῖται. πρὸς OVS φαμεν ὅτι χἂν οἰχείαν ὕλην μὴ ἔχωσιν, GAR οὖν 
» a4 - , ὌΝ ΄ ν Ys ΄ " ~ Os 

ἄλλο εἶδος τῶν πρὸς TL? τὰ ὃὲ πράγματα τῷ εἴδει χρίνεται, οὐ TH ὕλῃ" 
,» \ \ ~ AW Yer \ Vv o weer. ΕΝ 

ἀνϑρωπος γὰρ χαὶ βοῦς χαὶ ἵππος χοινὴν ἔχοντες τὴν ὕλην διάφορον εἶδος 
δὶ ay) \ QS A Pa he x a7 ξ΄ ar “ ΄ \ Ώ x [, .) » 2 UE ASE ele, | διὰ τί μὴ δύο αἱ χατηγορίαι, οὐσία xat συυβεβηχός. 245v 
5 S10 We (24 Ὁ Ὁ ἢ = — fQ \ Ly ~ 3 / SA 

χαὶ λέγομεν ὅτι οὐ δύναται τὸ συμβεβηχὸς γένος εἶναι τῶν ἐννέα: οὐδέ- 
Cha ~ oy a ~ > ΄ \ c 

ποτε τὰ ἀπὸ τῶν εἰδῶν τῶν ἀπὸ γένους χαταγομένων τὰ μὲν xa αὑτὰ 
’ aX ΄ ΄ ΄ b] ) Ἂἱ ΄ G , . \ 

τὰ OF χατὰ τος εβηχότα εὑρήσεις, ἀλλ᾽ ἣ πάντα xa)’ αὗταά, ὡς τὰ υὑέρη 
5 ΄ ε ΄, - 5 5 , ΄ 

τῆς οὐσίας, ἢ πάντα ἐν σχέσει, ὡς τὰ μέρη τοῦ πολυπλασίου, τὸ διπλάσιον 

τὸ δ τ σον τὸ τετραπλάσιον" ἐπὶ ὃΣ τῶν ἐννέα χατηγοριῶν τὰ πρός τι 
f is4 ν᾿ ‘ , " πὸ ΄ 

υόνον ἐν σχέσει εἰσίν. ἕτεροι διὰ τί μὴ ula χατηγορία, τὸ ὃν διὰ πάντων 
σ , Ἃ , Ze ~ > 

διῆχον. χαὶ λέγομεν ὅτι οὐ δύναται τὸ ὃν γένος εἶναι τῶν δέχα χατη- 
- ΄ a) ΄ ΄ v ε ~ » ΄ 5 > ε 

γοριῶν. τούτου δὲ χαὶ αἵ αἰτίαι εἴρηνται ἡμῖν ἀνωτέρω. ἐν οἷς χαὶ 7 

παροῦσα πρᾶξις. 

Vo) ΄ ere 1) ε \ 

Be 2 add Οὐσία δέ ἐστιν ἣ χυριώτατα χαὶ πρώτως. 

aA ~~ 8 a7 ay ~ \ ~ b) “4 ~ 

Εξ δέ τινα χεφάλαια det προλαβεῖν tod περὶ τῆς οὐσίας λόγου" πρῶτον 
\ 

μὲν διὰ τί ἀπὸ οὐσίας ἤρξατο ὃ ᾿Αριστοτέλης, δεύτερον ποσαχῶς H οὐσία 
“ es if 

χαὶ περὶ ποίας αὐτῷ ὁ λόγος, τρίτον διὰ τί φιλοχαϑόλου ὧν ὁ ᾿Αριστοτέλης 
\ ΄ \ \ ΄ - - Sean , > > 

χαι TPOTATTMY αξι Ta χαϑόλου τῶν WEPLAWY (αὐτὸς γὰρ σιν Ev TO 
wre), 

te ATo- 
~ Gods fe Ne “ ~ ΄ > \ \ Qv πὸ ᾿ΕΝ 
δειχτιχοῖς ὁ λέγων ὅτι τοσοῦτον χρείττω ἐστὶ τὰ χαϑόλου τῶν μεοριχῶν 

ὟΥΝ 

ὅσον τὰ ἀΐδια τῶν φϑαρτῶν χαὶ ἢ ἐπιστήμη τῆς αἰσθήσεως), νῦν τὰ ἐναντία 
, / Cc 

ποιεῖ “AL τὴν μεριχὴν TOOTATTEL οὐσίαν, τέταρτον εἰ δύναται ὡς yevos ἢ 

2) ΄ > ΩΣ NI RL \ \ a7 C Nauk > Y> 

οὐσίο. διαιρεϑῆναι (δόξει γὰρ ux δύνασϑαι" ἐπὶ γὰρ τῶν ὡς γένος εἰς εἴδη 
| Go 
[ΟἹ 

Ὁ , 5 ra Sf 5 V aN ~ b} ΄ ~ ~ Med Ἁ 5 

OLALOODUEVWMY οὐχ EOTL TAELS, ἐπὶ OF τὴς οὐσιας τῶν μερῶν OTL ταξζιςς χαὶ Οὐ 

μόνον τάξις ἔστιν, ἀλλὰ χαὶ ὀνόματα ἔλαχον τοιαῦτα, πρῶτον χαὶ δεύτερον 

οὐσία), πέμπτον εἰ uh ws γένος δύναται διαιρεϑῆναι, χατὰ ποῖον εἶδος 
ὃ ιαιρεῖται εἰς πρῶτον χαὶ δεύτερον, ἕχτον εἰ ὑγιῶς we ει ὁ ἀπο- 

g_4 3, ~ 3 ς ΕΣ ‘ o Sart Q? 

OEOOWEVOS τὴς OVOLAS ορισ υός, ὅτι οὐσία ἐστὶν τις οὐὸξ xan ὑποχειμένου 
, 5 2! ΄σ ~ ν Ss , 

λέγεται οὐδὲ ἐν ἀπο τς ἐστί: δόξει γὰρ μὴ ὑγιῶς ἔχειν, διότι οὐ τὸ τί 

ἐστιν ἢ οὐσία λέγει, ἀλλὰ τί οὐχ ἔστιν, ὅπερ ὑπάρχει χαὶ τῷ μηδαμῇ μὴς 
σ΄ \ +>\ / > 

δαυῶς ὄντι. τὸ (ap ὅλως uy ὃν οὐδὲ xa? ὑποχειυένου λέγεται οὐδὲ ἐν 
~ AF ὑποχειμένῳ ἐστί, ταῦτα dst τὰ ἕξ προλαβεῖν χαὶ ἀρχτέον ἀπὸ τοῦ πρώτου, 

11 τὸ τετραπλάσιον in mrg. suppl. H 12 post σχέσει add. πάντα H ἕτεροι] 

ἔτι ΚΡ 14 χαὶ (ante ai) om. H ἀνωτέρω] ef. p. 159,27 16 [epi οὐσίας 

addidi 17 δέ om. KP χυριωτάτη Η' 1 τῇ P προλαμβάνειν Η! 

περὶ] πῶς Ρ 20 φίλω χαϑόλου Ρ 21 προτάττει H ἐν τοῖς Ἄποδεικτ.] cf. 

Anal. post. A 24 p. 86418, 29 22 χρείττων P 23 ὅσον] ὅτι Κα 20 εἰς 
om. H 27 ἔλαβον Καὶ 29 ante διαιρεῖται add. καὶ P 

Comment. Arist. XVIII 1. Eliae in Porph. Tsag. et Arist. Cat. 11 
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5 , + ee \ 4 A ΞΕ J =~ ge 86: ΡΤ: σ 

ς οὐσίας ἤρξατο. χαὶ λέγομεν τούτου τρεῖς αἰτίας" ἢ ὅτι 
4 Ἀ Ξ Te ΄ ” , x 

τὸ αὐϑυπόστατον τοῦ ἑτερουποστάτου, 7 ὅτι μία μὲν ἢ 
4 ‘ , ~ ἊΣ a ~ μι 

ὲ τὰ συυβεβηχότα, προηγεῖται ὃὲ τὸ ἕν τῶν πολλῶν, 7 ὅτι 
e > a ΄ ΄ \ > 

φύσει προτερεύει ἢ οὐσία ἐῶν συμβεβηχότων- συνεισφέρεται γὰρ χαὶ OD 
΄ - . - ΄, > ΄ 

 συνεισῴξοει, GUVAVGLOEL XL οὐ συναναίρειται. δεύτερον ἦν χεφάλαιον. Ε ‘ ἷ ϊ i Y 3 
- ΄ 5 ‘ a ὦ Sy 9 7 σ Cr ~ 

GAaYWs 7, οὐσία AGL περὶ πὸ οἵας α αὖτ ῷ 6 λό" (Os. GEL GUY ELOSVAL OTL Soa yY ws 

΄ . ΄ δι τα ~ isa \ \ 

7 οὐσί Ὁ λέγεται" 7 γὰρ οὐσία 7, πᾶσαν ὕπαρξιν GTAOL, TS χαὶ LATA συυ- 
΄ A Ψ ~ ΠῚ ᾿ ΄ >) 

3? 

βεβηχότων φέρεται ὡς χαὶ αὐτῶν διὰ τὸ ὄφεστάναι οὐσιῶν λεγομένων, ἢ 
A >] 4 

un ἐν ὑποχειμένῳ φύσι τὴν ἀντιδια!ρουυένην τοῖς συμβεβηχόσιν" 246r 7 
΄- ar ε " > ΄ gee a 6 ee ees 3 2 10 obey 08 pH EV ὑποχειμένῳ φύσις ἢ ἁπλῇ ἐστιν ἢ σύνϑετος, xat εἰ μὲν 

ε ~ “᾿ ~ ΄ ~ ~ r cy ΄ 
ἁπλῆ, 7, xpstttwy τῆς συνθέτου 7 χείρων τῆς συνθέτου, χρείττων μὲν ws 

΄ ἘΝ ~ ΄ ory \ > a. ~ 

ϑεὸς νοῦς doy, χείρων ὃξ ὡς ὕλη χαὶ εἴδος. χείρονα OF ταῦτα “τῆς GUV- 
\ 

Ξ ‘ tard te Re ee ae 
Détov, ᾿ἐπειδὴ διὰ τὴν σύνϑεσιν παρελήφϑησαν: χαϑόλου γὰρ ἔστιν εἶπε 

x Vv ~ 

{ ty 

o ἘΝῚ ef ΄ Q ~<*) ay ~ a2 A 

OTL OGM OLA τινος LOGY Ὁ παραλαυβάνονται τ γον αἱ εἰσιν Ex ξίνου τοὺ οι O 

15 παρελήφϑησ αν. ὡς χαλινοποιητιχὴ t ἱππιχῆς εΐρ OWY χαὶ Spurs ναυ πη χῆς. 

σ΄ x δ ) 

οὕτως μὲν ἢ ἁπλῆ. σύνθετος ὃὲ 7 xad ἑαυτήν, ὡς Σωχραάτης [᾿λάτων 
’> ΄ ε ἸΏ πεν ἘΝ πεσε Φ δ τὶς ἀνῆπωπος al 6 IC Grice eee eee Ἢ σχετιχή. ὡς ὃ τὶς ἄνθρωπος ual ὁ τὶς ἵππος" τὸ γὰρ τὶς 

- Ss Ἂν 

. SUL 

\ ἌΓ ΄σ ΙΣ \ Re eae 

πρὸς TO TAS ASY{ETAL, GTEO ἔστι σχξεσεω wy ς χαὶ οὐσία ἔχτη, ΞΕ 

εχτιχὴ τῆς συνθέτου ual σχετιχῆς. τοσαυταχῶς ἘΠ: οὐσίας λεγομένης 
\ ~ 5 > - 

20 περὶ ποίας τῷ ᾿Αριστοτέλει ὃ λόγος: ual λέγομεν ὅτι οὐ περὶ τῆς πᾶσαν 
> at ~ 

optar), οὐ περὶ τῆς 
΄ ~ ~  7F BAY 

ς ual χείρονος τῆς συνθέτου (ταῦτα γὰρ φυσιολογίας διδάξαι ἴδιον), 
ὕπαρξιν δηλούσης (τοῦτο γὰρ al δέχα διδάσχουσ! χατη 

> Δ re 4 xX ) Ἔ ΄ ~ ᾿ ” ΄ 

οὐ περὶ τῆς συνθέτου χαὶ xa’ αὑτήν (ταῦτα γὰρ πάλιν φυσιολογίας ὃι- 
Y> 

i> 
ale ΄ 2 Mn 

δάξαι ἴδιον, οἷον δαλοὺς xat-atyas χαὶ χομήτας χαὶ διάττοντας χαὶ αὐτῶν 

τὴν φύσιν ἀναπτύξαι), ἀλλὰ περὶ τῆς συνθέτου χαὶ σχετιχῆς. οἷον τοῦ τινὸς 
‘ τῷ cr 

~ 

ἀνθρώπου: αὕτη γὰρ χαὶ πρότασιν ποιεῖ, περὶ ἣν χαὶ ἢ διαλεχτιχὴ xata- [0] 

γίνεται: ἢ γὰρ διαλεχτιχὴ οὐ τὰς φύσεις ζητεῖ, ἀλλὰ τὰς σχέσεις τῶν 

οὐσιῶν: σιωπάσϑωσαν γὰρ at διαφοραὶ ὡς μήτε uae ιέχουσα!ι anpuis (6 γὰρ 

ἄνϑρωπος ὁ τὶς λογιχκὸς υὲν λέγεται, λογιχκότης δὲ οὐ λέγεται), paige συνεγνω- 

80 σμέναι τῷ πολλῷ ἀνθρώπῳ: ὃ γὰρ πολὺς ἀἄἀνϑρωπος λογιχὸν μὲν ζῷον εἰπεῖν 

οἷδε, λογικότητα δὲ εἰπεῖν οὐχ οἶδεν. ἔστι δὲ ἔχτη οὐσία ἢ περιεχτιχὴ τῆς 

σύνθετος χαὶ σχετιχῆς" τὰς γὰρ διαφορὰς ἐδείξαμεν μὴ περιέχειν, αὕτη δὲ 

ee ἔχτη οὐσία Ὑενιχὴ λέγεται χαὶ εἰδιχή. ταύτην χαλεῖ δευτέραν οὐσίαν 
ε 

᾿Αριστοτέλης. εἰ δὲ ἀπορήσει τις διὰ τί μὴ χαὶ αὕτη ὑπὸ τὴν διαίρεσιν 
.- 

, 5 3 ~ 

sh λέγομεν ὅτι οὐχ ἠδύνατο" ἐν πᾶσι γὰρ τοῖς ἀντιδσῖρας ἔένοις σχέλεσι Oo cr 

΄ ε ry > 2 
ϑεωρεῖται χαὶ οὐχ Ee ἑνὶ oxdhet ἀντιδιαιρεϑῆναι: δύναται yao αὐτὴ 

χαὶ ἁπλῇ εἶναι χαὶ σύνϑετο ος, χαὶ χρείττων τῆς συνϑέτου χαὶ os Ths 

συνθέτου οὖσα: ἁπλῆ μὲν ὅταν λαμβάνηται γενιχωτάτη, σύνϑετος 68 ὅταν 

2 μὲν μία coll. P 3 7 om. Καὶ 4 xpotever H 6 αὐτῶν H ἢ 
9. ἀντιδιαιρ. seripsi: μὴ διαιρ. ΗΚΡ 11 post ἁπλῆ add. ἐστιν Καὶ 15 χαϑόλου 
π--παρελήφϑησαν (15) om. K 20 περὶ om. H 21 διὸ. αἱ δέχα coll. Ρ 1 

22 ταῦτα ---διον om. P 23 οὐ-- συνθέτου in mrg. suppl. P 27 4] tee 
29 μήτε seripsi: μὴ libri 30 πολλὺς H 90 ἰδιχή HP 94. ὃ om. 
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λαμβάνηται εἰδιχωτάτη. xpetttwy τῆς συνθέτου ὅταν λαμβάνηται πρὸ τῷ 

πολλῶν, χείρων τῆς συνθέτου ὅταν λαμβάνηται ἐπὶ τοῖς πολλοῖς. ἐν οἷς 
\ ~ ς - ὩΡ 

σὺν ϑεῷ χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις. 

>] , , , 

p. 2211 Οὐσία δέ ἐστιν ἣ χυριώτατα χαὶ πρώτως χαὶ μάλιστα 
Δ 

λεγομένη: or 

, > 4 ~ ~ Ὁ , 5 

Τρίτον ἦν χεφάλαιον τῶν προτεϑέντων ζητῆσαι διὰ τί φιλοχαϑόλου 
ὧν ὃ iE ρίστοχε) Ns χαὶ ἀεὶ προτ Ἔν τὰ χαϑόλου τῶν μεριχῶν νῦν τὴν 

βερικὴν χαὶ ἄτομον οὐσίαν | προτάσσει τῆς χαϑόλου. χαὶ λύομεν τοῦτο 240. 
= κ᾿ ΔΕ τὼ ἸΑΙΛΩΝ 

οὕτως" ἣ ὅτι τῇ πρὸς ἡμᾶς ee, ι ἐχρήσατο (πρὸς ἡμᾶς yao αὕτη πρώτη" 
~ ‘ ~ ~ lea ~ be) 

10 πρῶτον γὰρ τοῖς μεριχοῖς ἐντυγχαάνομεν χαὶ οὕτως τοῖς χαϑόλου), ἢ χαὶ 
σ ) AG ΄ wv 5. , ~ 

ἄλλως OTL “AL “AT ἀλήθειαν πρώτη ἐστὶν Ἢ ἄτομος οὐσία τῆς χαϑόλου 
Ci Nee An ΧΗΣ ὌΝ ᾿ > & Β Q , 5 -“ 

ἐπὶ τοῖς πολλοῖς αὕτη γὰρ ἐπινοίᾳ λαββανομένη συμβεβηχός ἐστιν. ὅτι 
AY 5 Vo ἜΣΤΕ tA sz , 5 \ ~ ~ a~ 

δὲ οὐχ ἔστιν αὕτη χυρίως πρώτη τῆς χαϑόλου ταύτης ἐπὶ τοῖς πολλοῖς, O7- 
. ~ SN ΄ ΄ \ \ 5 ὮΝ ΄ ~ 

hot αὐτὸς ἑχατέραᾳ προσϑεὶς τὸ λεγομένη, ὡς μηδὲ ταύτης, φημὶ τῆς 
2) 4 A 3) .7C / / 

15 ἀτόμου, χατὰ ἀλήϑειαν πρώτης οὔσης μηδὲ τῆς χαϑόλου δευτέρας. τέταρτον 
or , “, > ΄ ~ 5 i“ \ 

ἦν χεφάλαιον ὅτι εἰ δύνατα! ὡς γένος διαιρεθῆναι ἢ οὐσία εἰς πρώτην χαὶ 
= ΄ 5 ε ΄ > Y> - ΄ > \ ~ 
δευτέραν ἐν τοῖς γὰρ ὡς γένος εἰς εἰδὴ διαιρουμένοις οὐχ ἐστι TO πρῶτον 

\ \ NI "4 , bad Ν ἊΝ ΄ \ σ ," 

χαὶ τὸ δεύτερον ¥ ¥ ἔστι πρώτη οὐσία χαὶ δευτέρα. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι O 
> 5 ~ 5 4 Vv ~ vv 

χανὼν οὗτος ἐπὶ THY ἀντιδιαιρουμένων ἔρρωται" ἐχεῖ γὰρ οὐχ ἔστι TO 

20 πρῶτον χαὶ τὸ δεύτερον: οὐδὲ γὰρ πρῶτον τὸ ἀσώματον τοῦ σώματος 7 
‘ 

τὸ ἔμψυχον. τοῦ ἀψύχου ἣ τὸ OE τοῦ ἀλόγου, ODE ἐπὶ ποσοῦ πρῶτον 
> τὸ διωρισμένον τοῦ συνεχοῦς ἣ Ext ποιοῦ τὸ λευχὸν τὸ 

lé 

ce 

΄- 
Oy 8 “τ Φ σ᾽ ( ov [Ὡ (η΄ 

X ~ \ \ ΄ ᾿ 

χατὰ βάϑος ληφϑ ἢ διαίρεσις, ἔστι τὸ πρῶτον χαὶ τὸ δεύτερον" 
—_ 

T 

Ἱένος πρότερον τῶν οἰχείων εἰδῶν χαὶ τὰ εἴδη τῶν ἀτόμων. εἰ OF ἀναιρεῖ 

25 τις τὴν χατὰ POLE aes ἥτοι πρόοδον, ἀναιρεῖ πᾶν γένος" ἐπειδὴ γὰρ 
ἐν πασῃ χατηγορίᾳ ἐστὶ χαὶ γενικώτατον χαὶ ὑπάλληλον χαὶ εἰδικώτατον 

χαὶ ἄτομον χαὶ mpébtoy ἐστι τὸ γενικώτατον τοῦ ὑπαλλήλου χαὶ τὸ ὑπαλ- 

ληλὸν τοῦ Shean χαὶ τὸ εἰδικχώτατον TOD ἀτόμου, ἀναιρουμένης τῆς 
χατὰ Bates το πάντα ἐχεῖνα ἀναιρεῖται. πέμπτον ἣν χεφάλαιον 

80 χατὰ ποῖον εἶδος που ες ews διαιρεῖται ἢ οὐσία εἰς πρῶτον χαὶ δεύτερον. 

χαὶ λέγομεν, ὡς γένος εἰς εἴδη οὐ δύναται, αὐτοῦ ᾿Αριστοτέλους λέγοντος 
) ~ ~ id ~ ‘ \ Ct » l4 σ 

τῶν ἑἕἑτερογενῶν χαὶ μὴ On ἄλληλα τεταγμένων ἕτεραι τῷ εἴδει 

‘ 
χαὶ at ONS οἷον ζῴου xat ἐπ βῆ τ μῆς: ζῴου μὲν πος. λο- 

γικὸν χαὶ ἄλογον, πεζὸν ἔνυδρον, ἐπιστήμης δὲ πταιστὸν ἄπταιστον, ἐνυπό- 

35 ϑετον ἀνυπόϑετον᾽ ρος ἐπὶ παντὸς γένους τὸ πρῶτον χαὶ τὸ 
ΤΟΥΣ δὶ 

(η΄ 

δεύτερον, οἷον τοῦ ποσοῦ τὸ μὲν πρῶτον τὸ ὃὲ δεύτερον χαὶ τοῦ ποιοῦ, 

ἰδικωτάτη HP 6 ἣν om. K 10 τοῖς] τῆς P χαὶ (post 7) om. P 

14 αὐτῶ H: αὐτὸ P 18 ante ἔστι lac. signavi; addas πῶς οὖν 19 ἔρωται P 
20 alt. πρῶτον scripsi: mote HKP (ef. v. 21) 25 πρόσοδον P 25. 26 ἐν πάσῃ yap ἐπειδὴ 

coll. K 26 idtx. HP (fere constanter) 28 τὸ om. HK post ἀναιρουμ. add. οὖν HP 

30 τὸ xp. καὶ τὸ δεύτ. H (cf. p. 161,29) 81 ὡς om. KP 34 ἄπτεστον H 

11# 
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ὡσαύτως χαὶ ἐπὶ 
ΠΣ ἢ Bie abe οὔσια ὡς γένος εἰς 
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ἄλλων γενῶν. 
~ \ 2 ἢ 

ον Mo Sy 
αὐτὰς διαφορὰς ποι 

ὡς γένος 
»} ~ 

is πρῶτον x 
730 
1 

al ΄ 5 If ~ 

αὐτά (ἐν οὐδεμ!ᾶ 7 
~ 
ι 

7 

Oy, 

)ὰς hee TOLY ELA, 

συλλαβὰς χαὶ at 

+ 7 ee ~ Sys Ae » γι aN 

λαμβάνειν περὶ τοῦ ἀποίου σώματος. περὶ 
‘ 

΄ » 3 oa > , if > oO 

TEGOUNWY pied των» ουχ ov GLOLGEGlS εστιν αὐτὴ " 

X - 
tO 

χυριώτατα 

- > > > a! 7 ~ lal 

διαιρεθῆναι, “AT οὐδὲν εἶδος τῶν ἕξ 

γησαν, διὰ τὸ τὰ 

πο IS ye Fe pee τὸν LWAPATHY 
‘ nz , 

τοὺς δαχτύλους 

πάλιν 

ἄποιον σῶυα. 

Arist. Een Ρ 

ΦὌΝ ν ~ Ὁ ~ [ἐς 

ἐὰν οὖν συγχωρηϑῇ διαιρεϑῆναι 7, 
ε ΄ - ' “ 

ον. εὑρισχόμεϑα TAY YEVOS ODTW 
~ ~ c 4 ~ 

OUVTES τῶν εἐτερῶν γξένων. ς 

4 . Fo 

αἱ Ὀξύτερην. 

\ 

ap 

ὡς 

ὕλης χαὶ εἴδους χαὶ 
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» χαὶ πρώτως χαὶ μάλιστα λε 
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'͵ 

~ oe =~ aS as 0 a fe ἘΞ ΑΙ Ο, >i, 
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τισιν ὧν ἐστιν. 

Ὁ. εἰ scripsi: τί libri 

(ef. p. 161,17; 163,4) 

90, 34 zpetttw HP 
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πεξηγεῖται γὰρ τ 

» ΞΘ ~ v 
ζητῆσαι et ὑγιῶς exer 

wae ΄ ~ vv 

δόξει γὰρ wn ὑγιῶς He ae 

id 

οὕτω προτιμηϑεῖσαν οὐσίαν OT 

ἀποφατιχῶν, ἐπειδὴ 
ory χαὶ φϑορὰν 

χαὶ 
> ΄ eles | \ ἀπόφασις" ἐπὶ γὰρ 

υὲν ϑεοῦ οὕτως" 

wy ov 

αναί 
s 

ae ι χε ἴρων 

, 
“« ε γένος, τ οὐδὲ 7 

οὕτως" ἀν ἐστὶ 

υήτε τ 

ἀνομοίως ὡμοιῶσϑαι λέγει, 
εἶδος 

στον ὁρίζεται, ἀνομοίως ὃξ διότι 
~ or 2 

ποῦ ὃὲ τὸ χεῖρον. ἀλλ 
΄ , σ δὲ A 

τὸν ὁρισμόν, ὅτι διὰ 

πάντων 

~ ? ς πειδὴ ὑπόχειται τοῖς xa? ὑποχει- 

οὐχ ἔστι λέγει, ἀλλὰ καὶ τί ἔστι" 

18 λέξεις Η 18 οὐσία δέ Arist. 

21 ὅρος Καὶ 28 τῶν iter. ΝΕ 

32 ὁ Πλάτων] cf. Philop. in Cat. p. 82,9. 
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p. 2411 Οὐσία δέ ἐστιν ἢ χυριώτατα χαὶ πρώτως χαὶ μάλιστα 
aaa 

, » - " v 3 “᾽ν ὦ 

Πανταχόϑεν ἀνυμνεῖ τὴν ἄτομον οὐσίαν ὁ ᾿Αριστοτέλης, ἀπὸ τῶν 
- \ ~ (wv \ ~ \ Re 

φωνῶν διὰ τοῦ χυριώτατα (ἔπαινος γὰρ τῆς φωνῆς ἢ χυριολεξία, ὥσπερ 
, ΄ \ ΄ ΄ ἘΝ ΄ ΄ ~ 

5 Ψόγος ἢ μεταφορὰ χαὶ 7, χατάχρησις" διὸ οἱ γραυματιχοὶ τὰ χύρια τῶν 
, >} >) ~ 7, a ~ 

ὀνουάτων Ὁ τῶν ἀτόμων οὐσιῶν τιϑέασιν), ἀπὸ τῶν νοημάτων διὰ τοῦ 
\ ΄, 5 ~ 5 , 

πρώτως (πρῶτον γὰρ νοοῦμεν τὰς ἀτόμους οὐσίας χαὶ ἀπ᾽ αὐτῶν ἐρχό- 
ry > ~ , > ~ hos ~ , > ἘΞ 

ucla εἰς ἔννοιαν τῶν χαϑόλου οὐσιῶν), ἀπὸ τῶν πραγμάτων διὰ τοῦ 
wy 7% , 5» - Vv >) ΄ / 

μαλιστα’ υσαλιστα yap SOTLY ἢ ATOUGS οὐσιᾶα, εἰ YE τὰ συυμβεβηχότα διὰ 

10 ταύτην εἰσίν: ὥσπερ γὰρ τὸν ἘΠ Ων φιλοῦντες διὰ τοὺς παῖδας μᾶλλον 
i 

\ ~ \ 4 τὰ ‘ » 

τοὺς | παῖδας φιλοῦμεν χαὶ ὥσπερ τὸν χεχερασμένον οἶνον διὰ τὸν 24τν 
[4 N ~ / o 

ἄχρατον λέγοντες μεϑύσχειν τὸν ἄχρατον μᾶλλον λέγομεν μεϑύσχειν, οὕτως 
a \ U4 » τὶ sy 2S 

ἐπειδὴ τὰ συμβεβηχότα διὰ thy ἄτομον οὐσίαν εἰσί, μάλιστά ἐστιν οὐσία. 

’, 

p- 9.419 Λε {OWSV7- 

= ἊΝ >i mL ~ e >? werk - 5 σ ἘΞ = NE ἘΣ Ms , ~ = 4 Ay ae 

15 Εχόλασεν ἐνταῦϑα 6 ᾿Αριστοτέλης ὅλας τὰς εὐφημίας προσϑεὶς τὸ 
ε x = Ss SF, y 

λεγομένῃ; ὡς ἂν τῆς ἀτόμου οὐσίας χυριώτατα zal πρώτως χαὶ μάλιστα 
» ΄ \ v as 4 9. Dd ~~ ee 2 \ [pee \ 

λεγουένης, uh οὔσης δέ, ἄλλης ὃξ οὔσης τῆς χυριώτατα χαὶ πρώτως χαὶ 

υάλιστα xat ἀλήϑειαν οὔσης. 

p. 2212 Ἥτις οὐδὲ xa ὑποχειμέ ἔγου λέγεται οὐδὲ ἐν ὕποχε!:- 

90 μένῳ τινί ἐστιν. 

ψ ΄ vy Ny S ~ > 7 , 5 

Ὅταν ὃ ᾿Αριστοτέλης τὰ ἄλλοις δοχοῦντα λέγῃ, προστίϑησι τὸ heys- 

μένη ἣ τὸ λέγεται, ὡς ἐπὶ τοῦ χυριώτατα καὶ πρώτως χαὶ μάλιστα 
Ων » ec ? ws >} ~ o 5 ΄ ‘ 5 

προσέϑηχΞ to λεγομένη. ὡς ἂν On’ ἄλλων αὐτῆς οὕτω λεγομένης χαὶ οὐχ 
σ 5 ow - ce ἘΝ Ἂ' ΣᾺ »5-: ΞΕ ΔΝ ca 

Tod, ὅταν μέντοι αὐτὸς οὕτως δοξάζῃ, τὸ ἔστι προστιὕησιν, (ὡς) 

p. 3114 Δεύτεραι δὲ οὐσίαι λέγονται τὰ εἴδη, ἐν οἷς εἴδεσιν αἵ 

πρῶται λεγόμεναι οὐσίαι ὑπάρχουσιν. 

) ~ a7 ἊΝ 7) x > a Neth ἃ SEs ATEN Pie 

30 Ἀποροῦσι δέ τινες διὰ τί μὴ εἶπεν OTL δεύτεραι οὐσίαι εἰσὶ TH γένη 

χαὶ τὰ εἴδη. χαὶ λέγομεν ὅτι χαὶ συμβε βηχότα περιελάμβανεν. εἰ τοῦτο 

ὃ ὃ om. H 6 νοημ.] ὀνομάτων Καὶ 7.8 ἀρχύμ: Ki 11 τὸν (ante axp.)] 

τὸ KP 12 λέγοντες --κμἄλλον om. P alt. dxp.] οἶνον Καὶ λέγ. μεϑ.} φιλοῦμεν Καὶ 

17 zai μάλιστα iter. H 19 ἥτις] 7 Arist. οὐδὲ .. οὐδὲ] μήτε. . μήτε Arist. 

χαὺ drox. τινὸς Arist. (cf. v. 25) 21 déyer ἯΙ 98 αὐτῆς .. λεγομένης scripsi: 

αὐτὴν .. λεγομένην ΗΚΡ 24 ὡς addidi ἤπιε. τ] 6 ver bd 28 τὰ 

εἴδη om. Arist. 29 obs. dey. coll. Arist. 
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λευχόν. ἵνα οὖν ταῦτα φύγῃ; ἃ 
\ ΄ \ » >) 

περι eee τὴν ATOUOV OV 

ἔχει ἣ πρᾶξις. Ί 

X > 

p. 2219 Φανερὸν δὲ éx 
~ 

τῶν σι 

᾿Επαινέσας ὁ ᾿Αριστοτέλη 
' 

φωνῶν διὰ τοῦ χυριώτατα, 
, ~ , 5» 

πραγυάτων διὰ τοῦ μάλιστα, ἐ 
, ~ \ v 

ulas ὑπογράψαντος (τῷ γὰρ ὄντι οὐ τί 
a. ~ , ~ ἣ 

10 ὅτι τοῦτο ἁρυόζει τῷ μηδαμ, 

») \ = 

ETL τὸ 

A o- εἰ Ἐν Φ (ΞΕ: 

- 
TOXELTAL τοις 

συμβεβηχότα χαὶ at δεύτεραι οὐσίαι, ἀλλὰ τοῖς συμβεβηχόσι χρείαν παρ- 

ἔχεται πρὸς ὕπαρξιν, ταῖς δὲ δευτέραις οὐσίαις πρὸς χατηγορίαν, εἰ οὖν 

πᾶσ! χρείαν παρέχεται τοῖς παρ᾽ ἑαυτήν, πῶς οὐ διχαίως χυριώτατα χαὶ 

90 πρώτως χαὶ μάλιστά ἐστιν οὐσία ; ὅτι δὲ χρείαν παρέχει πᾶσι τοῖς παρ᾽ 

ἑαυτήν, τεχνικῶς χατασχευάζει αὐτός, χαὶ οὐ δείχνυσιν ὅτι 7 εἰδιχὴ οὐσία 

δεῖται τῆς ἀτόμου | οὐσίας πρὸς χατηγορίαν, οἷον ἄνϑρωπος (τοῦτο γὰρ 248: 

πᾶσι χατάδηλον, ὡς δηλοῖ τ 
- 5 - 

μεταβάλλειν χαὶ ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν 
> 

ἄνϑρωπον ἐχεῖνον χάλεσόν LOL τ or 

THS ἀτόμου οὐσίας κατασχευά 4: 

ἢ βοῦς 7 ἀἄνϑρωπος, οὐχ ἔστι 
AC 73 y " ~ a 5 > 5 Ξ 

7, ᾿Αλχιβιάδης, οὐχ ἔστιν ἄρα ζῷον ὃ οὐχ ἐστιν ἐν Lwxpater 7 
Se ee by , ΄ 

7 ᾿Δλχιβιάδῃ. ὁμοίως zat ἐπὶ 
X X 2» ~ 

30 τὸ λευχὸν δεῖται τῇ 
" a fo "5 

οὐχ ἔστι χρῶμα ὃ μή ἐστιν 
“A 5 \ x‘ , [4 

λευχὸν ἢ υέλαν ἡ πυρρὸν, 

σώματι ἣ ἐν τοῦς οὕτω τοῦ 
[4 A w- 

ἑαυτὴν χρείαν παρέ 
~ wv en - 

35 τῶν ἄλλων ὑφίσταται, ἐπιτείνων 6 
͵ 

σοφίαν χαινοτομίον πειρᾶται. 

ἢ ἄτομος 

3 ἰδιχήν HP 5 φανεραὶ P 

plas scripsi: tats εὐφημίαις libri 

18 τὴν ὕπαρξιν KP 
libri post oS add. ὅτι H 

28 σωχράτη Η 92 πυρόν Η 

CATEGORIARUM ec. 5 [Arist. p. 2414. 

χαὶ ἐν συμβεβηχόσι γένος 

ἢ Been us ὄντι, ἐξαίρει αὐτὴν διὰ τῆς 

ἀντιχείμενον τ 

Χ ἔστι" διὰ τοῦτο γὰρ οὐ λέγω αὐτὸ χαῦ 

ὑσίαν πᾶσι τοῖς παρ᾽ ἑαυτήν" 

πολλάχις 

al 
ot 

ἀτόμο" οὐσίας, ἀλλ᾽ 

΄ » ΟΕ; 

ἔχεται ἢ ἄτουος οὐσία χαὶ ὅτι 

\ ~ » 5 >) 

οὐσία πάντων" ὅτι γὰρ συναναιρεῖ, ἔδειξεν αὐτὸς 

6 ἄτομον om. Κα 

21 οὐ eras. K 99 

19] 

~ Ἁ a 

χρῶμα χαὶ τὸ 

εἶπεν ὅτι δευτέρας οὐσίας χαλῶ 

ταῦτα 

χριβέστερον 
σίαν, τὴν γενιχὴν χαὶ τὴν εἰδικήν. 

εἰρημένων. 

πανταχόϑεν τὴν ἄτομον οὐσίαν, ἀπὸ τῶν 

τῶν νοημάτων διὰ τοῦ π 

πειδὴ gover 

ἔστιν εἶπεν, ἀλλὰ τ 

ἧς δυνάμει ταῦτα λέγων οὐ δεῖ oat υέ 20h τῆς ἀποφάσεως, ἀλλὰ 

(3) ποφᾶσεις τὸ τί οὐ 14 0 at 

> 

za) ὑποχειμένου, ὡς διὰ τοῦτο χρείαν π 

τριττῶν γὰρ ὄντων πάντων, 
τὰ συυβεβηχότα, περὶ τὴν ἄτομον οὐσίαν τὰ 

. 

χύριον ὄνομα εἰς προσηγοριχὸν 
ς 21 “ , , 
χάλεσόν wor τὸν Lwxpatyy φάναι * τὸν 

% χαὶ δειχνύων αὐτὸς ὅτι γε τὸ ζῷον δεῖται 
- es a af 7, οὕτως" οὐχ ἔστι ζῷον ὃ οὐχ ἔστιν ἵππος 

ιν ἄνϑρωπος ὃς οὐχ ἔστι Σωχράτης ἣ [Ιλάτων 

Σ ὴ Πλάτωνι 
mo Q-~Q- n= ay = τῶν συυβεβηχότων οὐ detxvder ὅτι τόδε 

σ ao 

ὅτι τὸ Yp@ua, λέγων οὕτως" 
ἜΣ - - a , > 3. 

εν σώματι, σῶμα ὁ μη εστι 

, Ss “ἊΝ ~ 

ἐστιν ἐν τῷδε τῷ 
ι 

> ry > 5» o ~ 

Ἀριστοτέλους δείξαντος ὅτι πᾶ ᾿ σι τοῖς παρ 
\ Wi ας ᾿- 

WT, OVOTS 

᾿Αφροδισιεὺς ᾿Αλέξανδρος 
ΠΡ ΡΑΜΑ ΕΝ ὅτι χαὶ φύσει προτέρα ἐστὶν 

ΓΝ 

ἈΑριστοτέλης; 

ὃ ἀξίαις Καὶ 

EDL τῆς; on. KP 

τῇ εἰ tote P 

25 ante zat lac. signavi 

16 pr. τὰ seripsi: 7 libri 

36 ἐπισχευάζειν H 37 suvatpet P 

8. 9 τῆς εὐφη- 

24 φάναι scripsi: φαμὲν. 

27 ὃς seripsi: ὃ libri 

ale 

Ps 

ΣΟ ER MTT a 
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δι >) ied a [4 ΤᾺ 

ὅτι δὲ οὐ συναναιρεῖται, παραδειχνύει αὐτὸς οὕτως " ἰδού. oie, ὃ χαϑόλου 
Ἁ ἮΝ >} ~ , 

ἥλιος DIMEN ἐν τινὰ ἥλιον οὐχ ἀνεῖλε. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι τὸ χαϑόλου 

διττόν, τὸ ὑὲν Hea ὡς πᾶς ἀνϑρωπος (τὸ γὰρ πᾶς ἀεὶ σχετικόν), τὸ 
aN e y a 
ὃὲ ἑγνιαῖον χαὶ χατ᾽ αὐτὴν. τὴν φύσιν λεγόμενον, ὡς τὸ ἄνθρωπος οὑτωσὶ 

Ξ \ Sy .4 

ὃ Ψιλὸν λεγόμενον. ὅλον οὖν τὸ χαϑόλου, οὐ τὸ σχετιχὸν λέγω ἀλλὰ τὸ 
> 5 τὰ 4 δ᾽ ld 5 , Co”. , 

pov, ἐχώρησεν ἐν τῷ ἡλίῳ ἠδυνήϑη γὰρ ὃ ἥλιος πάσας τὰς ἰδιότητας 
ὃ nD 5 Nyon Te ris een on ἣν " ἢ i Ὁ = 5 \ \ 

asta: tod χαϑόλου ἡλίου, ὅπερ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου ἀδύνατον: οὐδεὶς γὰρ 

ἀνθρώπων πάσας τὰς ἰδιότητας τοῦ χαϑόλου ἀνθρώπου δέξασϑαι ἠδυνήϑη 
ὃ ‘ \ χλλ X ἘΞ. me a0 \\ χλλ ἊΝ >) , a. \ , 

ιἰὰ τὸ ἄλλον μὲν εἶναι γραμματιχὸν ἄλλον δὲ ἰατρόν. διὸ χαὶ χέρματα 
: : : 3 A as 

10 ἀνθρώπου τοὺς χατὰ μέρος ἀνθρώπους εἶπεν 6 [Πλάτων. χαὶ ταῦτα μὲν 

(ς 

Συριανὸς οὑτωσὶ λέγων" εἰ τὸ χαϑόλου συμβεβηχὸς ἐν 
~ Sete δισΙ ἢ a Ψ ΕΞ * νιν ἘΞ ap) Oe \ 5 - O74 τῇ ἀτόμῳ οὐσίᾳ ὑφίσταται, ἔσται χαὶ τὸ μεριχὸν συμβεβηχὸς ἐν τῇ χαϑόλου 
> , pees Be ms ΟΕ a a 6) B=Byxbc λέν x I ~ se 

οὐσια. προς 0 φαμεν OTL τὸ χαύϑολου συμ; ερηχος \EYOUEY εν TH] ATOM 

5 ay. ς - et Spe Ce be nD > ΠΩΣ 2 Opes oa ΠΣ τὸ Ω 7 ey) \ 
15 οὐσίᾳ, ὑπάρχειν, οὐχ ὅτι χατ ἀλήθειαν ἐν αὐτῇ [τῇ χαϑόλου οὐσίᾳ] τὴν 

ΠΣ ΕΝ ΝΣ ἡ Gtr moonvouuevme ta cuusenudta covea 2 δε τῷ ὕπαρξιν ἔχει, ἀλλ᾽ ὅτι το ρα Ὁ CBee aon πᾶντα ἐν ταῖς ἀτόμοις 
N ν Ὁ Vv ΄ 5 

οὐσίαις ἔχουσι τὸ εἶναι, χἂν εἰ ἀσώματος τύχῃ 000% Ἢ ἄτομος οὐσία, ἐν 
ε 

‘ 

αὐτῇ ἘΠ τος ὑπάρχουσι τὰ συυβε τς αὐτῆς, ὡς ἐπὶ τὴς Oras (ἐν 

γὰρ τῇ τινὶ ψυχῇ ϑεωρεῖται ἀρετὴ ἣ καχία" μεταβάλλει γὰρ χατὰ ταῦτα), 
a 

20 χατὰ δεύτερον λόγον χαὶ ἐν | τοῖς χαϑόλου λέγονται εἶναι, ἐπινοητιχῶς 948ν 
> X es νι ΔΝ ΡΞ P= , ᾿Ξ 6 ΚῈΞ \ = Z \ [ΑἹ [ays 4 >} Ss) ~ 

δέ, πρὸς δὲ τὸ δεύτερόν φαμεν ὅτι TO μεριχὸν συμβεβηχός ἐστιν ἐν τῇ 
» “ ἐπ Ἂς ΄ > \ SG > “ ΄ δ \ \ 

χαϑόλου οὐσία, οὐχ ὅτι χατὰ ἀλήθειαν ἐν αὐτῇ ὑφίσταται (xdv γὰρ τὸ 
- » " Tx A SAN > , pe > ey} 5) 2! oc Χ , 

σῶμα εἴπῃς τὸ χαϑόλου. χαὶ τοῦτο ἀσώματόν ἐστιν), ἀλλ᾽ ὅτι τοὺς λόγους 
v ΄ ~ 

ἔχει ἢ χαϑόλου οὐσία, ἥτοι τὸ χαϑόλου σῶμα, προαγωγοὺς τῶν συυβε- 

βηχότων. to or 

> \ ΄ 3 
ὧν ἐπὶ τῶν πλείστῶν οὔτε τ 

τοὔνομα οὔτε ὃ λόγος χατηγορεῖται τοῦ ὑποχειμένου. 

Δεῖ 6& εἰδέναι ὅτι ἐπί τινων συμβεβηχότων τινὰ ὁμωνύμως core 
5) ~ ~ >] 7 nn >} , 

γορεῖται τῆς οὐσίας, συνωνύμως Os οὐδέποτε" Ὁ τὸ λευχὸν χοατηγορεῖται a 
, Ἂν ’ >) 4 

30 τοῦ σώματος ὁμωνύμως, οὐ συνωνύμως: ODES γὰρ τὸν δρισμὸν τοῦ λευχοῦ 

σῶμα: οὐδεὶς γὰρ λέγει τὸ σῶμα λευχὸν χρῶμα διαχριτιχὸν 
ale ΄ ΄ 5 ~ 

οὔτε ὁμωνύμως οὔτε συνωνύμως, ὡς Ext TOD χρώματος" 
Soar οὐδεὶς γὰρ λέγει τὸν ἀνῦρωπον χρῶμα, GAA’ οὐδὲ τὸν ὁρισμὸν τοῦ χρώ- 

Ὁ ὡς] τὸ δὲ (superscr. ὡς) Ρ 4 thy b: om. HKP 4.5 λεγόμενον (utrobique) 

Ὁ: λέγομεν HKP 4 οὑτοσὶ ΚΡ 5 λέγω seripsi: λέγων HKP: λέγει Ὁ 

0 ἐχώρισεν K τῷ οἴῃ. 10 ὁ Πλάτων] vox χέρμα apud Platonem non 

oceurrit; εἶδος ἀνθρώπου in quaestionem vocatur Parm. p. 190 Ὁ. 13 ὑφίστασϑαι HP 

15 τῇ χαϑόλου οὐσία inclusi: 4 tH μεριχῆ in mrg. K (cf. v. 22) 1η εἰ] ἼΗΙ 

τύχει ἢ 18 ὑπάρχουσα Ρ 20 δεύτερον -- κατὰ (22) iter. K δεύτ.] δὲ 

ὕστερον H 2] alt. δὲ suppl. Κ΄, 23 χαὶ todto—alt. καϑόλου (24) in mre. 

suppl. H καὶ] χατὰ HP? τοὺς om. ΠΡ 20 ἐπὶ μὲν Arist. 
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ματος ἐπιδέχεται: οὐδὲ γὰρ λέγει tov χύχνον χρῶμα 7 ὅτι χύχνος ἐστὶ | Chaat ! 
7 

») 4 

χρῶμα ἴδιον αἰσϑητῆς ὄψεως. 

ce 
tT ~ , 5 ~ ~ 5 > 

p, 207 Τῶν δὲ δευτέρων. οὐσιῶν μᾶλλον οὐσία τὸ εἶδος τὸ 
, v \ ~ , 5 ΄ “» , = 

γένους: ἔγγιον γὰρ τῇ πρώτῃ οὐσία ἐστίν. τ 
‘ 1 ' ῃ ͵ πῇ 

= 
ΜΔ 7, > 2 

5 Ext διὰ τούτων προτίϑησι τὴν ἄτομον οὐσίαν o’ApratotéAys: ἐν γὰρ Ξ 
~ 

ταῖς δευτέραις οὐσίαις μᾶλλον οὐσία ἣ εἰδιχή ἐστι τῇς γενιχῆς ὥς μᾶλλον 
~ > , ~ , \ ΄ 

ησιάζουσα τῇ ἀτόμῳ οὐσία τῇ μάλιστα οὐσία δειχϑείσῃ ὡς γὰρ ot 

πἰησίάξ οντες τῷ πυρὶ μᾶλλον ϑερμαίνονται χαὶ of πλησίον τῆς μονάδος 
Ν e - , 5 oa A ia DIN) A 9 , Lad > 

ἀριϑαοὶ υᾶλλον ἑἕνιαῖοί εἰσιν, οὕτω χαὶ ἢ εἰδιχὴ οὐσία πλησιάζουσα τῇ =, 
~> 5.2 > ~ v ~ , ~ ξ 

10 ἀτόμῳ οὐσίᾳ μᾶλλον οὐσία ἐστί: πᾶν γὰρ οὗ ἔχει τοῖς πλησίον μᾶλλον 
5 

υεταδίδωσιν. ὅτι ὃὲ μᾶλλον οὐσία F εἰδιχὴ τῆς γενιχῆς. διχῶς χατασχευάζει, 
> A X ~ 5 ~ ΄ 

ἀπό τε τῆς ἐγγύτητος ual τῆς ἀναλογίας. χαὶ ἀπὸ μὲν τῆς gneene 

οὕτως" ὅτι τὰ ἐστι χαὶ ἐγγύτερον τὸν Σ Σωχράτην ἄνϑρωπον εἰπεῖν 

ἢ ζῷον. ἀπὸ δὲ τῆς ἀναλογίας οὕτως" εἰ τὴν ἄτομον οὐσίαν οὐδὲν ἄλλο 

ΩΣ 15 ἐχαραχτήριζε χαὶ ἐποί 
ὯΝ \ c 

‘ 

- ΓΟ γον " 

ξαυτήν, τοῦτο ὃξ τὸ ὑποχεῖσϑαι εἰδεσι ὑξν π i 
Va 

πρὸς εἴδη οὐχ Ondpys: (οὐ γὰρ ὑπόχεινται τὰ (ee τοῖς € % τοῦτο 
‘ 

πᾶλλον: οὐσία ἣ εἰδιχὴ τῆς Bre ὡς ὑποχειμένη αὐτῇ. λέγετα! δὲ ἐξ 

ἀναλογίας, ὅτι δύναται χαὶ μετὰ ἀναλογίας πλαχῆναι οὕτως" ὅτι ὃν λ i 
v ΄ = a A 2 ee \ 9 3 £28 c Bas Dey, \ mee 

20 εχξι Ἢ ἄτομης οὐσία πρὸς πᾶντα τὰ παρ αὐτὴν UT χει ξνη αὐτηις χαὶ OlA 

0 
‘ raat td 

~ ) τ ΄ 5 / . , ~ . eed vv ‘ ΄ ΡΥ 1 

τοῦτ οὖν μάλιστα οὐσία λεγομένη, τοῦτον τὸν λόγον ἔχει χαὶ ἢ εἰδιχὴ T 
΄, \ 

τὴν γενιχήν᾽ ὑπόχειται γὰρ αὐτῇ zat διὰ τοῦτο μᾶλλόν ἐστιν οὐσία. χαὶ 
as 

ives ὅτι πῶς λέγει μᾶλλον οὐσίαν χαὶ ἧττον οὐσίαν 
, ΄ δι -“ c li Ay \ Wd ~ Guay Ἵ 

25 αὐτός, ὡς ὃν οὕτω ἕν ἴδιον χαὶ τοῦτο, μέλλων χαταλέγειν τὰ LOLA THS οὐσίας ; 
Nt τ Y> \ ~ ad \ oan 4 δ fairs ‘ 

χαὶ ἕν ἴδιον χαὶ τοῦτο λέγειν τὸ μὴ ἐπιδέχεσϑαι τὸ μᾶλλον χαὶ Ἧττον. A 
\ 5 els σ δ ὦ 7. = 5 \ 3 5 Qs 9) 

χαὶ λέγομεν ὅτι χαὶ ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον χαὶ οὐχ | ἐπιδέχεται" 240: 
΄ 3 δὴ ‘ 9 5 bo) 2 > 

οὐσία υὲν γὰρ οὐσίᾳ παραβαλλομένη, οἷον γενιχὴ πρὸς εἰδιχήν, ἐπιὸ © 

An Ἃ > + , 
τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον, αὐτὴ δὲ πρὸς ἑαυτὴν παραβαλλομένη ἀνεπίτατός 

0) 
‘ 

\ Se? =x ΄ » ¢ ΄ \ = 
80 χαὶ AVAVETOS* ODOELS χα seyet wad) Ov ἄνϑρωπον Πλάτωνα χαι Ἤττὴν 

ψιρλενόῥιμθιν» δ sen ΩΝ ἄνϑρωπον Σωχράτην. 
᾿ , / x 4 > , , 3 ΄ 3 ΄ a) 

Διὰ τί, φασίν, ὥσπερ τὴν ἄτομον οὐσίαν πρώτην ἐχάλεσεν οὐσίαν dt 
‘ago 

- 

ἃς εἴπουεν αἰτίας. un val τὴν εἰδιχὴν δευτέραν χαὶ τὴν γενιχὴν τρίτην ' as Chae he ALAS 5 ἢ SAL ely SEULAT ote αν LE ἵ a7 τριτη j ! 

See 9559 Χε τ᾿ , > ΄ , Cae ΄ ᾿ ἐχάλεσεν, ἀλλ᾽ ἑνὶ ὀνόματι δευτέρας ἐχάλεσε τὰς εἰδιχὰς χαὶ γενιχας; χαὶ ΐ 
᾿. 
i 

2 χρῶμα eicias 4 τῆς πρώτης οὐσίας Arist. 8 πλησίον] πλησιάζοντες ΗῚ 3 

10 οὗ] ὃ K 11 γενηχῆς P 16 γένη] γένει P 17 γένη] γένει H 

18 ἰδηχὴ τῆς γενηχῆς H 91 οὖν] ἦν HP 22 αὐτῇ scripsi: αὕτη libri 14 τῆς γενηχη ΠΣ] { ul 

25 ὡς ὃν scripsi: ὅσον libri οὕτω] οὔπω Καὶ ἕν --- τοῦτο om. K 

μέλλον P 26 χαὶ ἕν --λέγειν om. HP 27 τὸ om. HP 29 αὐτὴ seripsi: 

αὕτη libri 30 ἀνάν.] ἀνάντης ΚῚΡ 32 φασίν scripsi: φησίν libri 90 εἴπωμεν fi Ι pS 
H (cf. p. 165,3 34 δευτέραν K 
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> ῶς- 2 3S e 
, v ~ 3 , > a) \ \ 

εν OTL τούτου ἔτυχον τοῦ ὀνόματος, ἐπειδὴ μίαν χαὶ τὴν αὐτὴν adta 
΄, [ἐ wv 3 ΄ \ ΑΞΞᾺ ΄ 

χρξιᾶὰν παάρξχξεται 7 GATOWLOS OVOLA προς XATY γοριαᾶν. 

\ 7 >) a ; Cc , 

5 Διὰ τί εἰπὼν γνωριμώτερον προσέϑηχε TO οἰχειότερον; χαὶ λέγουεν 
μι ~ » > ἣΝ 

ὅτι τὸ γνωριμώτερον οὐ ποιεῖ μᾶλλον οὐσίαν τὴν ἄτομον, ἐπειδὴ χαὶ τὰ συμ- 
, ~ > , 5 ΄ 1 

BeByxota πολλάχις χαὶ αὐτῆς ae αἀτόυου οὐσίας εἰσὶ Ἱνωρυμτύτερε, . οἷον ἀντὶ ( 

\ ~ > ~ Ὁ , \ Ἧι ἘΞ 2 JL ς oN ail ~ 

τοῦ εἰπεῖν χαάλεσον τὸν “οχρατὴν \E{M χαάλξσον τὸν φι λόσοφον᾽ « OLA τοῦτο 

> Ξὶ , \ C4 
οὖν προσέϑηχε τὸ οἰχειότερον: τὰ γὰρ γνωριμώτερα οὐ δηλοῦσι πάντως 

κι ΄ ~ , id OV Al ~ fy / \ Q\ > 4 

10 THY φύσιν TOD πράγματος, ὡς πολλὰ τῶν συμβεβηχότων, τὰ δὲ οἰχειότερα 

υδλλον δηλοῦσι. 

p.2b12 To μὲν γὰρ ἴδιον μᾶλλον τοῦ τινὸς ἀνθρώπου. 

ΤῸΝ - ~ W> \ >. σ Y> ¢ δ = 

Καὶ πῶς μᾶλλον ἴδιον τὸ μηὸξ ὅλως ἴδιον; zat λέγομεν, ὡς τὸ ἧττον 
\ = = wy, 1 > ~s 5 vy 

βαρὺ μᾶλλον χοῦφον Agyousy, οὕτω χαὶ τὸ ἧττον χοινὸν μᾶλλον ἴδιόν φαμεν" 

15 6 yap ἀνϑρωπος ἧττον χοινὸν ὡς πρὸς τὸ ζῷον: τὰ μὲν γὰρ γένη χατὰ ie 
ΡΞ \ - Η 

τῶν εἰδῶν χατηγορεῖται, τὰ δὲ εἴδη χατὰ τῶν γενῶν οὐχ ἀντιστρές 
΄ , x‘ \ 

φύσιν ἐγδυσης τῆς χατηγορίας" ἢ (γὰρ) Ὡς τριττή; ἣ χατὰ φύσιν ἡ παρὰ 

φει, χατὰ 
i 

‘ 

~ 

φύσιν 7 xata συμβεβηχός. χατὰ φύσιν, ὅταν τὰ γένη τῶν εἰδῶν χατηγορῆται, 
\ σ bls ~ ~ Ξ σ YW παρὰ φύσιν δέ, ὅταν τὰ εἴδη τῶν γενῶν, ὡς ἵνα εἴπῃ τις ὅτι τόδε τὸ προσερχό- 

~ bd / >] ¢ ’ ‘ ~ U4 ~ 

20 μενον ζῷον NE ἐστιν (εὑρίσχεται γὰρ χατηγορῶν τὸν ἄνϑρωπον τοῦ 
aN χατὰ συυβεβηχὸς δέ, ὡς ὅταν (ta) ἐν TH αὐτῷ ὑποχειμένῳ συμβεβηχότα Ί ξ ς { ov v TOXSLLS υ} |* 

ἀλλήλων χατηγορῆτα!ι, οἷον τοῦ Σωχράτους ὄντος φαλαχροῦ χαὶ φιλοσόφου 
΄ σ 

λέγωμεν ὅτι ὃ φαλαχρὸς φιλόσοφός ἐστιν. 7 χατὰ συυβεβηχὸς ἢ χατηγορία, 
ε σ ε » ΄ ~ , ~ > σ v σ χ 

ὡς ὅταν ae οὐσία τοῦ Gop Pep msoras χατηγορῆται, οἷον ἵνα εἴπω ὅτι τὸ 

spyousvoy ζῷόν ἐστιν: εὑρίσχομα! yap χατηγορῶν τοῦ συμ- 

πεσε ἃ Ἰρπο ὠγϑθν ξ, ROIS ΙΕ παπῦν Ως a Ξ Συγχρίνας ὁ Δριστοτέλης τὰς οὐσίας χατὰ Bados, ὅτε τὴν ατουον 

80 πρὸς τὴν χαϑόλου παρέβαλε, δειχνὺς ὅτι μᾶλλον οὐσία, χαὶ ὅτε τὴν χαϑόλου 

3 οἰχειώτερον H 4 ἤπερ Arist. 5 zat om. HP 6 τὸ γνωρῤιμιώτερον 

eras. K οὐ ποιεῖ -- ἄτομον, post ἄτομον addito ἀλλὰ, ante προσέϑηχε (5) coll. 

HKP; correxi ex Urb. 35 13 ὅλως] ὡς ὄλον Καὶ 16 τὰ δὲ εἴδη] χαὶ τὰ 

εἴδη KP (yp. τὰ δὲ εἴδη atid. in mrg. Καὶ) ante οὐχ superser. ἀλλ᾽ K 16.17 xara 
φύσιν] zat αἴσϑησιν Καὶ 17 ΤῊΣ inserui 18 χατηγορεῖται HK? 20 yap 

om. H 21 τὰ addidi 22. 24 χατηγορεῖται H 23 λέγομεν HP 

συμβεβηχὸς scripsi: συμβεβηκότος HK: συμβεβηχότως P 25. 26 συμβεβηχότως P 

29 post συγχρ. additum ὅτι del. H 30 παρέβαλλε H2P 

i 7 
‘ 
i 
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A f g s ~ 

(πρὸς thy χαϑόλου) συνέχρινε, δειχνύων ὅτι υᾶλλον οὐσία ἣ εἰδιχὴ τῆς 
- - ΄ 5 ΄ ᾿ 

γενιχῇς, | νῦν χατὰ πλάτος συγχρίνει αὐτάς, tas τε ἀτόμους χαὶ τὰς 94ὴν 
ty ΄ v ΄ ~ ~ ) a 

χαϑόλου. zat Zi σιν ὅτι αἱ ἄτομοι οὐσίαι ee πᾶσι τοῖς παρ᾽ ἑαυτὰς 
. . 

uiay (zal) τὴν αὐτὴν παρέχουσι χρείαν, ὥσπερ Σωχράτης χαὶ "Ἄργος ὁ χύων 
5 χαὶ Ξάνϑος 6 ἵππος. εἰ ὃὲ at ἄτομο! οὐσ αι; χαὶ αἱ εἰδιχαὶ οὐσίαι δυοίως 

οὐσίαι ὡς ἴσον ave abe! TOY ἀτόμων οὐσιῶν. χαὶ οὕτω μὲν ἡμεῖς. ὁ 
δὲ ᾿Αριστοτέλης ἄλλῃ τάξει ἐχρήσατο" πρῶτον γὰρ τὴν εἰδιχὴν συγχρίνει χαὶ 
τότε τὴν ἄτομον. χαὶ ἄξιον ἀπορῆσαι διὰ τί μὴ πρῶτον τὰς ἀτόμους 

συνέχρινεν, ἵνα ὡς γνώμοσ! ταύταις χρησάμενος οὕτω συνέχρινε τὰς εἰδιχάς. 

10 χαὶ λέγομεν ὅτι ὡς ὁμολογούμενον τοῦτο παρῆχεν᾽ ἔγνωσται γὰρ τοῦτο 
ΒΕ σ ΄ ΄ 5 - y fae wv 3 ~ ΄ ~ σ ΄ 

συνήϑως ὅτι ὁμοίως οὐσίαι (at) ἄτομοι ἐχ τῆς ὑπογραφῆς, ὅτι ὑπερϑετικαῖς 
~ > ~ , ~ \ ¢ ms 

φωναῖς ἐχρήσατο, τῷ χυριώτατα χαὶ μάλιστα, τοῦ dé ὑπερϑετιχοῦ οὐχ 
a ~ 5 vy ass > , 

ἔστιν ὑπερϑετιχώτερον. εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ ἔστι μᾶλλον ἄτομος οὐσία ἀτόμου 
Vv bal ~ , 5 ~ > aw, v 

οὐσίας, χἂν ἀνουνοιοειδὴς εἴη. παλιν ἀποροῦσιν, εἰ ὁμοίως οὐσίαι δον. 
, aon ΄ ΄ 5 ἤ \ 

15 ἔσται 662 6 μύρμηξ χαὶ ὅδε ὃ ἥλιος ὁμοίως οὐσίαι. χαὶ λέγομεν ὅτι χατὰ 
5 , 4 

τὸν σχοπὸν τῶν Κατηγοριῶν διοίως οὐσίαι" σχοπὸς yap ταῖς Κατηγορίαις 
Ἁ = . ~ ΄ 

οὐ περὶ πραγμάτων ἢ πράγματα διαλαβεῖν zat τὴν φύσιν αὐτῶν ζητῆσαι, 

ἀλλὰ χαϑὸ σηυαίνονται ὑπὸ τοιῶνδε φωνῶν: τὸ γὰρ περὶ φωνῶν ζητεῖν 

μόνων Ἰραμματιχῶν, τὸ GE περὶ φύσεων τῶν ὄντων φυσιολογίας. χαὶ 
2 

ς ΦΧ ΖᾺ ἐπ xX ¢e \ σ ξ ~ 3 pas f = 0 δὲ ᾿Αριστοτέλης ἡ πρὸς ἑαυτὸν ὅτι “πῶς ἀνωτέρω δευτέρας 
‘ 

(0% τῶν ἀτόμων οὐσιῶν, χαὶ οὐχ ἁπλῶς τὰ 

γένη χαὶ τὰ εἴδη; xal φησιν, ta μὴ τὰ ΠΗ τ περι λα ΕΠ τ ἔστι 

γὰρ χαὶ ἐν αὐτοῖς γένη χαὶ εἴδη, ὡς τὸ χρῶμα χαὶ τὸ λευχύόν. δείχνυσιν 
~ > 3 ~ σ \ Vd ® 

οὖν ἐνταῦϑα ὅτι τὰ γένη χαὶ τὰ εἴδη τῶν τος το. οὐσιῶν οὐσίαι εἰσί, τὰ τῷ Όι 

δὲ γένη χαὶ τὰ ε i τῶν ἀτόμων Bye GLEE οὔχ εἰσιν οὐσίαι. δείχνυσιν 

οὖν οὕτω λέγων" τὰ γένη χαὶ τὰ τ} τῶν ἀτόμων οὐσιῶν οὐσίαν συμπλης 

ροῦσι, τὰ δὲ οὐσίαν συυπληροῦντα οὐσίαι εἰσί, τὰ γένη ἄρῃ χαὶ τὰ ee τῶν 
~ >) 

πρώτων οὐσιῶν οὐσίαι εἰσί. διὰ GE τὸ ἀνάπαλιν τοῦ χανόνος - ἐπειδὴ τὰ γένη 
Ἁ Vv ~ 3 

80 χαὶ τὰ εἴδη τῶν ἀτόμων See οὐσίαν οὐ συμπληροῦσι, τὰ OE οὐσίαν 
uy συυπ ies οὐσίαι οὔχ εἰσι, τὰ γένη ἄρα χαὶ τὰ εἴδη τῶν ἀτόμων συμ- 
βεβηχότων οὐσίαι οὔχ εἰσι. ἐν ἄλλως: τὰ γένη χαὶ τὰ εἴδη τῶν πρώτων 
ere ἀπάχεινται. κοι OOK βεβηκόσι" πὰς ΣΕΥ ΜΠ “ἢ οὐσιῶν ὑπόχειντα! τοῖς χαϑόλου συμβεβηχόσι, τὰ τοῖς χαϑόλου συ ΠΕ ih 

3 i 5 wv ‘ x ~ 

ὑποχείμενα οὐσίαι εἰσί, τὰ γένη ἄρα χαὶ τὰ εἴδη τῶν = οὐσιῶν 
‘ δὴ 

85 οὐσίαι εἰσί. χαὶ διὰ τὸ ἀνάπαλιν τοῦ χανόνος" ἐπειδὴ τὰ γένη χαὶ τὰ 

εἴδη τῶν ἀτόμων συμβεβηχότων | ody ὑπόχεινται τοῖς χαϑόλου συμ- 250: 

1 πρὸς τὴν χαϑόλου inserui (cf. p. 171,10) post οὐσία addita ἡ ἰδικὴ τῆς γενικῆς 

del. P 4 pr. χαὶ addidi *Apyos] cf. Hom. p 292 5 Ξάνϑος] cf. Hom. 

I 149 5.6 zat (at om.) eld. odc. ou. οὐσίαι in mrg. suppl. P 6 ἀφεστ. scripsiz 
φεστ. libri 10 post τοῦτο add. τὸ P 11 at addidi 14 εἴη] an ἡ ὃ 

16 ΔΝ δὲ Καὶ 17 7 Paris. 2051: οὐδὲ τὰ HKP 18 ζητεῖν om. Καὶ 

(ante ἐν) superser. K: om. HP 28 c: om. HP συμπληροῦνται P 

om. H “Ὁ (δὲ Paris. 2051: om. HKP 32 συμβεβηκότων Paris. 2051: οὐσιῶν ΗΚΡ 
o4. 35 τὰ γένη--εἰσί in mrg. suppl. H 



10 

90 

ELIAE IN CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 2622. 8.41] 1 

βεβηχόσι, τὰ tots χαϑόλου συμβεβηχκόσι wy ὑποχείμενα οὐσίαι οὔχ εἰσι, 
τὰ γένη ἄρα χαὶ τὰ εἴδη τῶν ἀτόμων τ βῖε ὐπες οὐσίαι οὔχ εἰσιν. 

ἊΝ - ὧν ~ δῷ ~ 5 4 p. 2092 Αὐτῶν δὲ τῶν εἰδῶν ὅσα μή ἐστι γένη. 

Καλῶς εἶπεν ὅσα μή ἐστι γένη, ἵνα μὴ ὑπάλληλά τις λάβῃ: (ἐὰν 

yap ὑπαάλληλαά τις λάβῃ), οὐχέτι εἶδος εἴδει συγχρίνει, ἀλλ᾽ εἶδος Ὑένει, 
ὅπερ νῦν ἡμῖν οὐ πρόχειται ζητεῖν. 

Ὁ ΄ 

p. 811 Κοινὸν δὲ χατὰ πάσης οὐσίας τὸ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι. 

Ze ἘΠΕῚ ΄, Ny > ε ΄ ε Ley. τὴ χ τ ~ Ζ = 

Actéas ὃ ᾿Αριστοτέλης τὰ οἷς ὑπάρχει ἣ οὐσία διὰ τῆς διαιρέσεως, ὅτε 
᾿ , , ΄ ~ ΄ 

τὴν πρώτην πρὸς τὴν χαϑόλου παρέβαλλε, λέγων αὐτὴν μᾶλλον οὐσίαν, χαὶ 
σ \ / \ \ Qs Lt A 25 \ ~ ~ ἊΝ 

ὅτε τὴν χαϑόλου πρὸς τὴν χαϑόλον, λέγων τὴν εἰδιχὴν τῆς γενιχῆς μᾶλλον 

οὐσίαν, χαὶ χατὰ πλάτος πάλιν συγχοίνας, ὅτε τὰς ἀτόμους ἔλεγεν ὅτι 
ς ~ 

δμοίως οὐσίαι εἰσί, νῦν δείκνυσι χαὶ τὰ ὑπάρχοντα τῇ οὐσίᾳ καὶ χαταλέγει 
\ 

τὰ ἴδια τῆς οὐσίας. χαὶ δέον ὁρισμὸν εἰπεῖν ἐπὶ τῆς οὐσίας τοῦτο οὐ ποιεῖ, 
e >) ~ De! ’ ,ὔ » , 

ἐπειδὴ γένος γενιχώτατον 7 οὐσία, τοῦ GE Da γένους οὐχ ἔστι γένος 
"4 ΜΡ ΟΣ μὰ Pe oR Ree eee FYE age iS) > ἊΝ οὔτε συστατιχαὶ διαφοραί, ἐξ ὧν χαὶ πᾶς δρισυὸς λαμβάνεται: ἐφ᾽ ὧν δὲ 

op 

a ~~ > ~ 5 = »7 ~ 

ν ἀποδοῦναι οὐχ εὐποροῦμεν, ἀγαπῶμεν χἂν διὰ τῶν ἰδίων αὐτῶν 
A) 

‘ 

> ~ > ΄ 2 ΖᾺ > ~ ε΄ ~ 

δόναι. διὰ τοῦτο οὖν ὃ ACERS ie uy δυνηϑεὶς εἰπεῖν ὁρισμὸν τῆς 
i“ vw ~ , Vv J 

οὐσίας, τὰ ἴδια αὐτῆς καταλέγει" ee γὰρ ὁμοιότητα ὃ δρισμὸς χαὶ τὸ ἴδιον 

τῷ ἑχάτερον ἄντισ τ χαὶ μόνῳ χαὶ παντὶ χαὶ ἀεὶ ὑπάρχειν. χατα- 
Ὁ 

~ , σ ΄ »" 

ἔγει οὖν τὰ ἰὸια τῆς οὐσίας χαί φησιν ὅτι χοινὸν χατὰ πάσης οὐσίας 
ὃ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι. διὸ χαὶ ἀποροῦσιν ὅτι τί δήποτε ἴδια 

/ >} ~ 3 , \ εἰ ~ / σ DI 

προϑέμενος εἰπεῖν χονοῦ ἐμνήσϑη. χαὶ λέγουσι πρὸς τοῦτό τινες ὅτι οὐχ 

ἄτοπον τὸ αὐτὸ χαὶ χοινὸν εἶναι χαὶ ἴδιον, ὡς τὸ γελαστιχὸν πρὸς μὲν 
\ (d \ , Ys ἊΝ ς A \ b) δὰ 5 5: ΟῚ \ 5 \ 

TO ὁμοιοειδὲς χοινόν, ἴδιον GE ὡς πρὸς τὰ ἀνομοιοειδῇ. ἀλλ᾽ εἰ τὸ αὐτὸ 
ἝΝ Fr oe . Y: DI 3 , 

χαὶ χοινὸν χαὶ ἴδιον δύναται εἶναι, διὰ τί uh φύσει ἴδιον αὐτὸ ἐχάλεσε 
- 5» ΄ 5 4 Ξ ΟἹ \ 4 \ ots 2) ~ ΩῚ᾽ σ \ 

τῷ οἰχείῳ ὀνόματι; ἀλλὰ τούτου τὴν αἰτίαν ἐροῦμεν: zal? ἕχαστον yap 
w~ ΄ , , as ~ ΄ , “ 

ἴδιον ἐφ᾽ ἕχάστης χατηγορίας δύο ζητεῖ ὃ φιλόσοφος, εἰ πάσῃ ὑπάρχει [τῇ 
. τ , , sy - \ 2 . 

οὐσία] ἣ οὐ πάσῃ χαὶ εἰ μόνῃ ἣ οὐ μόνῃ: χαὶ εἰ υὲν εὕρῃ ὅτι πάσῃ wey 
η | i ‘ ‘ Ι ‘ il ‘ 

° 0) qe Oo. < 

we 
ΓΕ ω“ 3} ὑπάρχει οὐ μόνη ὃέ, χοινὸν αὐτὸ χαλεῖ, ε πάρχει οὐ πάσῃ 

δέ, ἴδιον αὐτὸ χαλεῖ: τὰ γὰρ ἴδια σπονοχορεῖσθαι “θὰ τῷ μόνῳ 

ᾧῷ παντὶ χαὶ οὐ τῷ χαραχτηρίζεται χαὶ οὐ τῷ παντί, ὥσπερ τὰ χοινὰ τ 
la [Ὁ > [in , A ax - ’,ὔ ΄ Ἁ xn ὟΝ ~ 5 = ~ 

μόνῳ. xa Exactyy ὃξ χατηγορίαν προτάττει τὰ ψευδῆ tora τῶν ἀληϑῶν, 

ἵνα οἷον χεχαϑαρμένοις ἡμῖν χαϑαρὰν προσαγάγῃ τὴν ἀλήϑειαν, ὥς φησιν 

1 τὰ --- συμβεβηκόσι in mrg. suppl. Η οὔκ εἰσι --- οὐσίαι (2) om. P 4 ἐὰν 

λάβη (5) ex Laur. 72,5 inserui dD γένη HP?! 7 χατὰ om. K 12 post εἰσί 
imseras χαὶ τὰς εἰδιχὰς ὅτι ὁμοίως οὐσίαι εἰσί 10 ἀγαπῶμεν in mrg. suppl. Ρ 
τῶν om. H 19 τῷ] τὸ HP ἑχάτερα Κα 21 τὸ] τῶ H 23 μὲν om. K 
24 ἀνομ.] ἀνομιιοειδὲς P! post avo. addita xat χοινὸν ἴδιον δὲ del. P 26 aipod- 

μεν H 27 εἰ] } HP 27. 28 τῇ οὐσίᾳ recte om. Urb. 35 28 pr. xat el 
Urb. 35 Mare. 217: ἢ HKP 33 προσαγάγει H 
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6 Πλάτων ᾿ μὴ χαϑαροῖς χαϑαροῦ ἐφάπτεσϑαι μὴ ϑεμιτόν᾽, | χαὶ χυρίως 250¥ 
υὲν ἴδιον τὸ μόνῳ χαὶ παντὶ χαὶ ἀεὶ ὑπάρχον. ἀλλὰ τοιοῦτον ἐπὶ τῇς 
οὐσίας οὐχ εὖ Spev ὃ ᾿Αριστοτέλης ἀποδοῦναι, ἀλλὰ ψευδῆ χαταλέγει, nav 

ς 
τούτοις ἧττον ἴδιον τὸ πάσῃ μὲν ὑπάρχον οὐ μόνῃ δέ, μᾶλλον δὲ ἴδιον τὸ 

5 μόνῃ μὲν ὑπάρχον οὐ πάσῃ δέ. εὐϑὺς οὖν τὸ πρῶτον λεγόμενον ἧττόν 

ἐστιν ἴδιον, διὸ χαὶ προέταξεν αὐτὸ λέγων ὅτι χοινὸν πάσης οὐσίας τὸ 
οχειμένῳ εἶναι. χαὶ ὅτι μὲν πάσῃ οὐσία ρον νῦν δειχνύε!. 

ὅτι δὲ οὐ μόνῃ ἐφεξῆς δείξει. ὅτι ὃὲ πάσῃ τῇ οὐσία ὑπάρχει τὸ μὴ εἶναι 

ν Di eat | δείχνυσι δύο λήμματα βραχύτατα προλαυβάνων, ΤῊ διαίρεσιν 
5 , ” ΄ ~ c > / ~ 

10 τῆς οὐσίας, ὅτι ἣ οὐσία ἣ πρώτη ἢ δευτέρα, χαὶ τὰς ὕ ΠΟΊΠΕ αὐτῶν, 
> X 5 , id a 

ὅτι ἢ υὲν πρώτη οὐσία οὔτε χαϑ’ ὑποχειμένου οὔτε ἐν ὑποχειμένῳ, 7 δὲ 
> ‘4 δι te ‘4 4 3 ce > > OX kona Η͂ 

οξυτερα nar} UTOXSLUEVOD μξν, Οὐχ Sv ὑποχειμένῳ ὃέ. ει OF ταῦτα οὕτως 
Vv I> ΄, S ἘΞ. > \ > ΄ εἰ ΄ ὯΝ \N WW σ Vv 

ἔχει, οὐδεμία οὐσία ἐστὶν ἐν ὑποχειμένῳ. δείχνυσι 68 χαὶ ἴδιον ὅτι οὔτε 

at δεύτεραι οὐσίαι ἐν ὑποχειμένῳ λέγων οὕτως" at δεύτερ αι οὐσίαι συνω- 

0) @- (0) 5 SS 15 νύμως κατ τηγοροῦνται τῶν 7 πρώ τῶν οὐσιῶν. τὰ ὃ ὄντα οὐδέ ποτε 

9 ~ ) 

συνωνύμως πη ρθουν ται τῶν πρώτων οὐσιῶν, ἀλλ᾽ ἣ lage τὸ προς 

Th ὧν 

3 

ὩΣ =< R a = = On wy 
ea 

τοῦ Σωχράτους, 7 παρωνύμως, ὡς ἀπὸ τῆς γραυματιχ 
ε ΄ a > ~ 5 ~ > “ὦ τ ον τ ἑτερωνύμως, ὡς ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ὃ σπουδαῖος“ at δῦ ao οὐσίαι 

>» 2) >) δ ΄ 5) > a. Cine ee P 3 ΄ ~ ? [4 

οὐχ εἰσιν ἐν ὑποχειμένῳ. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ at δεύτεραι οὐσίαι τῷ xa? ὕπο- 
ῃ i i ‘ ry 

΄ -᾿ ς > 

20 χειμένου λέγεσθαι φαντασίαν παρέχουσι τοῦ ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι, δείχνυσιν ‘ Ἢ 9 

ὅτι οὔχ εἰσιν ἐν ὑποχειμένῳ λέγων οὕτως" εἰ ἦσαν, φησίν, ἐν ὑποχειμένῳ, 
΄ - 9 Ψ' 

οὐ δήπου ὑποχειμένοις ἐχρῶντο τοῖς οἰχείοις ἀτόμοις πρὸς ὕπαρξιν, ὅπου 
᾿ ΄ > 5 {2 χαὶ αὐτὰ τὰ ὁμολογούμενα ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι οὐ χέχρηνται ὑποχει- 

o 5 ’,ὔ 5 2 Ν » 5 \ ~ , 3 ς οἰχείοις ἀτόμοις πρὸς ὕπαρξιν, ἀλλὰ ταῖς πρώταις οὐσίαις. ἐὰν 
5 ΄ , CNS: 5 , - Vv \ v ΄ Ν 

ἐν ὑποχειμένῳ at δεύτεραι οὐσίαι (Wow), ἄτοπα πολλὰ ἔχει G λόγος" τῷ σι (=) c < 

ε 7 "πὰ > ΄ » 
εὑρεϑήσονται γὰρ πρὸς τῷ ἐν ὑποχειυένῳ αὐτὰς εἶναι χαὶ ἐν ὑποχειμένοις. 

5 7 
‘ 

> ~ > ΄ ΄ SEN 12 >. ~ > ς ΄ ~ ἡ οὔὐσαι τοῖς οἰχείοις ἀτόμοις, xattor ἐδείχϑη μηδὲν τῶν ἐν ὑποχειμένῳ τῷ “ 
> ΄ 9... “ἢ c o Ρ = 

οἰχείῳ ἀτόμῳ χρώμενον ὑποχειμένῳ πρὸς ὕπαρξιν. 

͵ c Si ΖᾺ σ ἂν ~ ΄ ΄ 2 ¢ Actas 6 ̓  Ἀριστοτέλης ὅτι πάσῃ τῇ οὐσίᾳ ὑπάρχει τὸ ph ἐν ὅπο- 
χειμένῳ εἶναι, νῦν δειχνύει ὅτι οὐ τῇ οὐσίᾳ. udvoy ὑπάρχει, ἀλλὰ χαὶ ταῖς 

\ ~ > a) LA + διαφοραῖς. χαὶ ὀφείλων ἐπιχειρῆσαι and τῆς ὕλης χαὶ τοῦ Belov (δοχοῦσι 

1 Πλάτων] Phaedo. p. 67 B καϑαροῖς] χαϑαρὸν H: χαϑαρῷ Plat. ἐφάψασθαι P 

μὴ ϑεμητόν Η: μὴ οὐ ϑεμιτὸν 7 Plat. 2 τὸ] τῷ H ὃ 6 om. P 6 χατὰ 
πάσης, Arist. (cf. p. 171,7. 20) 7 πᾶσι H ὃ δείξει] δόξει Καὶ 18 οὐσία om. P 

an ἰδίως ὃ οὔτε] an οὐδὲ ? 17. 18 ὡς ἀπὸ τῆς yp.—étepwvdpws suppl. in mrg. H 

6 (utrobique) om. HP 20 τοῦ] tH HP 21 λέγων ----ὑποχειμένω in mrg. 

suppl. P 23 ye] yap K 25 ὦσιν inserui 26 τῷ] τὸ P ὑπο 

χείμενον (pr. 1.) P 27 χαίτοι scripsi: ἐὰν libri 28 χρώμενος P ὕποχε 

μένῳ scripsi: ὑποχεῖσϑαι libri 29 τῆς οὐσίας, ἀλλὰ καὶ 7 διαφορὰ τῶν μὴ ἐν dm 

χειμένῳ ἐστίν Arist. 92 zat om. P 
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γὰρ ταῦτα μὴ εἶναι οὐσίαι, τὸ μὲν θεῖον ὡς ὑπερούσιον χαὶ το φύσιν, 
ἢ ὃὲ ὕλη ὡς μηδὲν τῶν ὄντων οὖσα ἀλλὰ elpery πάντων" τὰ γὰρ ἄχρα 

ὧν ὄντων ἐξ ἀποφάσεως ὁρίζονται, ὡς ἐμάϑομεν ἀνωτέρω- οὐ γὰρ ἣ ὕλη 

ν ὑποχειμένῳ, ἵνα μὴ εἴπωμεν ὕλην ὕλης. οὐδὲ τὸ ϑεῖον | ἐν ὕποχει- 251: 

υένῳ)). sas ταῦτα φυσιολογίας χαὶ ϑεολογίας, ἐπιχειρεῖ a σι 

- a ~ > " ΄ ΄ x 

ρορῶν, δισλεχτιχοῦ ὀνόματος χαὶ Repeats χαὶ at διαφοραὶ γάρ, φησίν 
v oe > c ΄ ΄ , τ Ξ ΄ 5 κω 

ODN εἰσιν ὃν ὑποχξιμξνῳ. τι OT S, Ὁ ᾿Ἄριστ OTE hes; GAVTWOLEGTELAAS ταῖς 

\ ΄ 
! οὐσίαις τὰ 

ε > A ~ > ~ \ ΄ 

οιάφορᾶς ὡς τῶν οιᾶφ φορῶν wy, οὐσῶν οὖσ! νον τὸ εἰσιν α 

ρησόμεϑα σε, οὐσίαι ἣ συμβεβηχότα; χαὶ εἰ μὲν οὐσίαι, διὰ τί 
ι 

a , 

ig διαφοραί, 
ΝΣ Ne 8 Πα ἜΑ, Ξ2 Sh AAA A. pie As >) ~ a ς΄ \ 

10 αντιοιεστειλας: St 0c συμβεβηχότα, ETSLOY) EX Twv ot αφορῶν οι DOLOU.0l 

ς ΄ ς ea ~ Q a - 
εὑρεϑήσονται. αἱ οὐσίαι ἐχ τῶν συμβεβηχότων χαὶ τὰ μέρη τῶν οὐσιῶν 

΄ κ UN “7 Caan ΄ ω ~ 5 
as eBynxota: zal πῶς αὐτὸς λέγεις “τὰ υέρη τῶν οὐσιῶν οὐσίαι εἰσί": 

~ a) 3 ‘ τς ͵ ΄ Ἢ 

ots ἀπόροις ἐνσχεϑεὶς ὃ [Πορφύριος οὐχ ἐνάρχησξ μέσην τινὰ φύσιν 
= re \ Ar Lie = Ν a Fie = QZ { τ Ἂ > σ 

σίας χαὶ συμβεβήηχοτος χαὶ ταῦτῃ Tapavcovar τὰς διαφοράς, ὥσπερ 
, ~ ‘ ~ >) ~ \ 5\ ~ 

eave: re περὶ τοῦ φωτὸς ἀπορίαις, THY μὲν σῶμα τὸ φῶς λε- 

ν τὸ φῶς ἀσω- 
΄ 5 \ v an 5 x 

UATOD χαὶ Been. ae G5 τὸ ἀυφοτέρων τῶν ἄχρων μετέχον ἣ ἐξ 
v Sw , 1 Ὡν ποκα aS 
ἴσου αὐτῶν μετέχει ἢ μᾶλλον τοῦδς ἧττον δὲ τοῦδε, χαὶ τοῦτο διχῶς, 

τριττὰς ἔλεγεν εἶναι τὰς διαφοράς, 7 Pee οὐσίας Ἧἥττον δὲ συμβεβηχότα, 
20 ὡς τὸ λογιχὸν χαὶ τὸ ἄλογον: μᾶλλον γὰρ οὐσίαι ταῦτα ὡς συμπληροῦντα 

AN ΄ = al 5 Q eS ΒΓΔ, Ze poe NN. QQ. ΓΞ cas 
ἣν οὐσίαν xav τῷ oo παραλαμβανόμενα, Odtyws ὃξ συμβεβηχότα ὡς 

ν 4 ὁποῖόν TL χατηγορούμενα" μία γὰρ τοῦ συμβεβηχότος χατηγορία ἢ 
a A: ἈΝ ἈΠ \ 2 Ps ee Ce me. Neg , \ ΄ 

ποιότης. ἐξ ἴσου δὲ οὐσίαι χαὶ συμβεβηχότα, ὡς ἢ ἐν πυρὶ ϑερμότης χαὶ 7, 
\ 3 4 ΄ \ > ΄ 3 ’, 

ἐν χιόνι λευχότης᾽ ὡς γὰρ ἐν πεποιωμένῳ σώματι οὐσίαι εἰσὶν ὡς συμπλη- 
[4 

τῷ σι 

~ 3 ‘4 > ~ c ὯΔ >) >) / 

ροῦντα THY οὐσίαν αὐτῶν, ὡς OF ἐν ἀποίῳ σώματι συμβεβηκὸς τοι" τότε γὰρ 
Ἁ >) 

TOXELUSVOD* ὅτε γὰρ ἐν “Sy wy -G φ Φ Ὁ Re uy a ° Cc ς χαὶ γίνονται χαὶ ἀπογίνονται yw 
ΜᾺ τ ἐδ [ἢ , 2 i > f 3 > SA IN 7 5 Q~ ~ 

τῷ πυρὶ ἢ VeowotyS ἐστίν, οὐσία ἐστίν, ἐπειδὴ ἀδύνατον ἐπινοηϑῆναι πῦρ 
Qf. ΕΝ σ ΙΧ 2 Q 7 ΄ Q - ΜΑΣ > ~ yy 

δίχα ϑερμότητος, ὅταν ὃὲ ἐν σιδήρῳ γένηται, συμβεβηχός ἐστι. μᾶλλον 
ἊΝ ε ϑ a9 r ὃξ συμβεβηχότα ἥπερ οὐσίαι, ὡς ἢ ἐν χύχνῳ λευχότης χαὶ ἢ ἐν Αἰϑίοπι 

a , \ . 0 , ἊΣ γξ \ C ~ ~ er , QO” 

30 μελανότης᾽ γίνεται γὰρ xal ἀπογίνεται χωρὶς φϑορᾶς τοῦ ὑποχειμένου, χαϑά 
΄ σ Cavs > sv € Ῥὴ A = \ Me 7, 

φησιν 6 [[ορφύριος, ὅτι ᾿ δύναται᾽, φησίν, ᾿ ἐπινοηϑηναι χαὶ χύχνος μέλας 
\ / 5 \ ~ ~ 

χαὶ χόραξ λευχὸς xat Αἰϑίοψ ἀποβαλὼν τὴν χροίαν χωρὶς φϑορᾶς τοῦ 
΄ S ~ 3 Ὁ 

ὑποχειμένου. ὅλως δὲ δοχοῦσιν οὐσίαι εἶναι διὰ τὸ παντὸς χύχνου τὸ 
ΤᾺ 

εἴδος τὴν λευχότητα εἶναι χαὶ τοῦ χόραχος τὴν ushaviay. τριτταὶ οὖν 
as (τ᾿ a \ 7 Ἢ τ ΄ > > = , 3 , 

35 αἱ διαφοραὶ χατ αὐτὸν συναάγονται. ἀλλ᾽, ὦ []ορφύριε, ἀντίφασιν 

2 ὡς om. KP ὃ. ἐμάϑομεν)] p. 164,27 5 ἐπεὶ δὲ H: ém δὲ P 

Ὁ διαλεχτικῶν ὀνομάτων χαὶ πραγμάτων HKP: correxi ex Urb. 35 9 οὐσίας 7 συμ.- 

βεβηκότος HP 10 ἀντιδ.1 διέστειλας KP 12 συμβεβηχότα ---οὐσιῶν in mrg. 

suppl. H λέγεις] p. 8429 15 an évayetévtes ? ταῖς om. P 
τοῦ om. K 17 ἐπεὶ δὲ scripsi: ἐπειδὴ libri 19 ἔλεγεν Ὁ: ἔλεγον KP 

οὐσίας scripsi: οὐσίαν libri (cf. v. 23) 20 zat] 7 P alt. to om. HP 

22 ποῖον H 29 οὐσίαι scripsi: οὐσία libri ws] zat P 30 Ilop¢.] Isag. 

p. 15,1 χαὶ κύκνος μέλας om. Porph. 32 ἀποβάλλων HP 35 κατὰ 
ταὐτὸν HK 

ΓΙ 
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~ τ 5 ΄ ‘ 4 , 4 5 c JA A οὖ 5» a 

ποιοῦσιν ἢ οὐσία χαὶ τὸ συμβεβηχός, τὸ ἐν ὑποχειμένῳ χαὶ τὸ οὐχ ἐν 
΄ ~ 5 as , » \ > 

ὑποχειμένῳ τῆς δὲ ἀντιφάσεως οὐδέν τ υέσον: ἔστι γὰρ ἀντίφασις 
> AG > ID 7 2 - ,~ 4 ~ ? 

ἀντίϑεσις, ἧς οὐδέν ἐστι μεταζὺ χαϑ᾽ αὑτό, χαλῶς προσχειμένου τοῦ χα 
Ὁ , ak ἘΞ & X a \ > τ ἘΠ 4 , = ~ & \ 9 

αὑτό: χατὰ συμβεβηχὸς γὰρ ἐνδέχεται εἶναί τι | μέσον" λευχοῦ yap χαὶ 25lv 
5 ~ “ἜΝ ΄ Ν ~ . ~ 

5 οὐ λευχοῦ οὐδέν ἐστι μέσον, εἰ μή τι dav συμβῇ τὸ οὐ λευχὸν ἐπὶ. τοῦ 
5 ~ / \ “ , \ 

ushavos νοηϑῆναι" τότε γὰρ εὑρίσχεται μέσον τῆς ἀντιφάσεως, εἰ χαὶ χατὰ 
σ 

. ιαφοραΐ, οὐσίαι δὲ οὐχ ~ a ce o cv a RQ - Ἔ o- < Ὁ on on συμβεβηχός. τί οὖν δεῖ εἰπεῖν: 
, 

ai νῦν προχείμεναι ἡμῖν εἰς ἐπίσχεψιν at συνεγνωσμέναι τῷ πολλῷ ἀν- 

ϑρώπῳ: 6 γὰρ πολὺς gs zat ζῷον λέγει xat ἄνθρωπον xat 
= , \ =] c , τ 

10 Swxpatys. st GF ἔρεις τι οὖν οὐ λέγουσι λογιχὸν χαὶ oho (OV, ἅπερ εἰσὶ 
7 > LP) ΝῊ ἐς oO Ζ' 

διαφοραι: , neyptey ὅτι τὸ hoytxov χαὶ ἄλογον συνθέτων πραγμάτων εἰσὶν 
= δὴν a. \ 35 , X » Ὁ > > - 
ὀνόματα. λογικότητα ὃς χαὶ ἀλογίαν ὃ πολὺς ἄνϑρωπος οὐχ οἶδεν, ἅπερ 

εἰσὶ διαφοραί. διὰ τοῦτο οὖν ἀντιδιέστειλε τὰς διαφορὰς ταῖς οὐσίαις. χαὶ 

ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 
᾿ς >) ial ς Υ ~ > \ 

15 ᾿ὑπειδὴ δὲ qoteto Eavtod ὃ ̓Αριστοτέλης τὰς διαφορὰς συμβεβηχότα 
΄ ~ > > ~ ~ o ποιήσαντος τῷ αντιδιελεῖν ταῖς οὐσίαις, ἐπάγει ὅτι τὰ μέρη THY οὐσιῶν 

οὐσίαι, αἱ διαφοραὶ δὲ μέρη τῶν ὁρισμῶν χαὶ οὐσίαν συμπληροῦσιν, at 
a ν᾿ - ce ~ , . 

διαφοραὶ ἄρα οὐσία! ὡς μέρη οὐσιῶν. μὴ ταραττέτω δὲ ἡμᾶς ὃ ποὺς 6 λέγων 
σ Ν ~ ~ \ / 

ὅτι TH μέρη τῶν οὐσιῶν συμβεβηχότα: ἔλεγον γὰρ οὕτω τινές’ τὰ μέρη 
~ 5 ~ Vv v ~ » 

20 τῶν οὐσιῶν ἔν τινι, τὰ ἔν τινι συμβεβηχότα. τὰ μέρη THY οὐσιῶν ἄρα 
Aap: γεῦσις 29. \ ov BAY, He \ v ἘΣ c t 

συμβεβηχότα: οὐδὲ γὰρ οὕτως ἐλέγομεν τὸ ἔν τινι τὸ ἐν ὑποχειμένῳ, 
ΡΥ Δ \ Ψ A) c ΄ ς ΄ ΔΛ \ v ΄ 4 Σ ἀλλὰ τὸ Ev τινι μὴ ὡς μέρος ὑπάρχον. νῦν δὲ τὸ EV τινι ὡς μέρης ἐν 

ε oa ἐλ > ΄ a , 

ὅλῳ UTOXELTAL, OLOV ἡ οιἰαφηρα. 

p. ϑ.91 Οὐχ ἴδιον οὐσίας. 

yw , ~ ΄ - , ΄ “Ἂν σ 

Τοῦτο ὀφείλων εἰπεῖν ὅτι οὐ μόνῃ τῇ οὐσία ὑπάρχει, εἶπεν ὅτι οὐχ τῷ ou 

Vv YS Ya ~ ΄ ~ ΄ 

ἔστιν ἴδιον: χαὶ τὸ ἴδιον γὰρ τῷ μόνῳ χαραχτηρίζεται χαὶ οὐ τῷ παντί. 

p. 8188 “Yropyet δὲ ταῖς οὐσίαις χαὶ ταῖς Otapopats τὸ πᾶντα α 
bums ἀπ᾽ αὐτῶν λέγεσϑαι. συνὼν 

Δεύτερον ἴδιον τῆς οὐσίας τὸ συνωνύμως χατηγορεῖσϑαι. ἀλλὰ τοῦτο 

80 ὑπάρχει χαὶ τοῖς συμβεβηχόσι" τὸ γὰρ χρῶμα τοῦ λευχοῦ τούτου συνωνύμως 
χατηγορεῖται. ἀλλ᾽ εἶπεν οὕτως" ὅτι δεύτερον ἴδιον τῆς οὐσίας τὸ συνωνύμως 
χατηγορεῖσϑαι μόνον" τὰ γὰρ συμβεβηχότα χαὶ δμωνύμως χατηγοροῦνται χαὶ συν- 

\ ὠγύμως χαὶ παρωνύμως χαὶ ἑτερωνύμως. χαὶ τὰ παραδείγματα [εἴρηται ἀνω- 

1 ποιοῦσιν iter. del. H τὸ (ante ἐν et οὐχ) scripsi: pr. 1. τῶ HP: tod K; alt. 1. to) 
H: om. Κι: zat τὸ οὐχ ἐν brox. om. P 2 ἔστι yap ἀντίφασις] cf. Anal. post. A2 

Ρ. 72212 4. 5 λευχὸν yap χαὶ οὐ λευχὸν HP 8 vov om. H 10 ei ἢ 
ὀνόματα (12) eicias aut post διαφοραί (13) transponas 12 εἴδεν P! 15 δὲ om. P ¥ 

17 ὁρισμένων P 18 δὲ] yap HP 21 alt. to] tH HP 24 οὐκ ἴδιον οὐσ 
ef. ip. 112,27 25 τοῦτο ---ὁπάρχει] οἷον ob μόνη τῇ οὐσία ὑπάρχει" ὅπερ ὀφείλων 

εἰπεῖν Καὶ alt. ὅτι om. K 31 to] tH HP 33 εἴρηνται H (cf. p. 172,16) © 
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“᾿ A way ~ 5 ~ σ >) \ 4 

τέρω. ἣ χαὶ ἄλλως δεῖ εἰπεῖν" ὅτι τὸ δεύτερον ἴδιον τῆς οὐσίας τὸ συνωνύμως f 
~ ~ >) ~ o: 

χατηγορεῖσϑθαι τῶν πρώτων οὐσιῶν: τὰ γὰρ συμβεβηχότα = χαὶ συνωνύμως 
ἡ ΤᾺ Ξ δες Δα αν ΜΌΝ ξ 

χατηγοροῦνται, ἀλλ᾽ οὐ τῶν πρώτων οὐσιῶν, ἀλλὰ τῶν οἰχείων ἀτόμων. 
~ io MIN ip! AV Γ᾿ 5 

τοῦτο GE οὐδὲ πάσῃ ὑπάρχει τῇ οὐσίᾳ οὐδὲ μόνῃ: πάσῃ μὲν γὰρ οὐχ 

5 ὑπάρχει διὰ τὴν ἄτομον οὐσίαν ἀχατηγόρητον οὖσαν. ἀλλ᾽ οὐδὲ μόνῃ χαὶ 
ra . ΄ ~ = > γον ᾿ ~ 

αἱ διαφοραὶ γὰρ συνωνύμως χατηγοροῦνται. πῶς οὖν ἴδιον τὸ μηδαυῶς 

ἴδιον ; εἰ γὰρ μηδὲ πάσῃ μηδὲ μόνῃ ὑπάρχει, Odd ὅλως δύναται ἴδιον εἶναι, [j= il i il ’ 
5 

τοῦ ἰδίου TAS} χαὶ υόνῃ χαὶ ἀεὶ O 
ε ΄ τ π 

ὑπάρχοντος. | μήποτε οὖν ὡς ἕτερον 252r 
᾿ ΄ ΄ ~ ΕῚ ΄ \ Bigs, SN she “7 o mn 

χοινὸν ὑπάρχει τῆς οὐσίας χαὶ τῆς διαφορᾶς, ὡς ὅτε ee ὅτι χοινωνεῖ 
Α σῷ , ~ ὟΝ 

10 ἢ οὐσία τῇ διαφορᾶ. χαϑὰ ἀμφότερα συνωνύμως χατητοροῦντα!. GAR | (i if ἐπ 7 ᾿ ὶ Li Veal 
> A) σ 5 X ~ ἐς pT oe ales ¢ ΄ὔ \ Wy ~ 5 ΄ ~ 

ξΞπξιοῦ, 060Y ἄπο TOU hey Dev TOS TEYTE Ἐπ πε στο τος TH torn τὴς ODOLES, τῶν 

Sy Fan WS = tO a aes HS ihe ery ΡΞ NE 
Sony qt ν Ἐς εἰωϑότων AEYELY, ειπεὸ OTL χὰ τεφρύνησ νῦν τῆς ἀντιδιασ TOATS 

feel 5 4 \ ’ \ > 

τὴς οὐσιας προς τὴν διαφορὰν “aL ἀμφότερα ὡς οὐσίας ἔλαβε. χαὶ υἥποτε 

ἴδιον εὑρίσχεται τῆς οὐσίας χαὶ μᾶλλον ἴδιον: τοῦ γὰρ πρώτου ἰδίου πάσῃ 

15 μὲν ὑπάρχοντος wn μόνῃ ὃέ, τοῦτο μόνῃ ὑπάρχει οὐ πάσῃ δέ" τὰ γὰρ 

ἴδια στενοχωρεῖσϑαι ϑέλοντα τῷ μόνῳ χαραχτηρίζεται χαὶ οὐ τῷ παντί. 

Ey’ οἷς ἀποροῦσιν ὅτι πῶς λεΊεται τὰς διαφορὰς συνωνύμω 

γορεῖσϑαι, εἴ γε al διαφοραὶ τοῦ οἰχείου ὀνόματος οὐ μεταδιδόασιν: οὐ 

pe ὅτι cna λογιχότης. πρὸς 6 φαμεν" διττὸν τὸ συνώνυμον παρὰ τῷ 

20 ᾿Αριστοτέλει. 7 τὸ μεταδιδοῦν NOE χαὶ πράγματος 7 τὸ συντελοῦν 
πρὸς ΠΣ εν: τὰ γὰρ αὐτὸς ἐν τῷ [Περὶ τῆς ψυχῆς λόγῳ τὴν ψυχὴν 

συνωνύμως λέγει τοῦ ζῴου χατηγορεῖσθαι, ἐπειδὴ συντελεῖ mphs τὴν 

ὕπαρξιν αὐτοῦ, χἂν μὴ πε ὅν ὀνόματος χαὶ πράγματος: οὐδεὶς γὰρ 

λέγει τὸ ζῷον ψυχήν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸν δρισμὸν τῆς ψυχῆς ἐπιδέχεται τὸ 

25 ζῷον. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὁ ᾿Αριστοτέλης βούλεται χαὶ τὴν διαφορὰν οὐ μόνον 

πράγματος ἀλλὰ χαὶ ὀνόματος μεταδιδόναι, «(ποτε μεταδίδωσί πως, εἰ ‘ ‘ fe alt ‘ τ 

χαὶ παρωνύμως λέγεται ἀπὸ τῆς λογιχότητος. ἢ xal ἄλλως" ὅτι ὥσπερ 
\ δὶ > , >)... \ , es \ eae ne , 

τὸ λευχὸν διττόν, τοῦτ ἔστι τὸ λελευχωμένον ξύλον χαὶ αὐτὴ ἢ λευχότης. 
a Ὁ , > , ~ v X ΄ μήποτε δυνάμεϑα λέγειν ὅτι χαὶ τὸ λογιχὸν διττόν, τοῦτ᾽ ἔστιν αὐτὴ ἢ | ‘ | ’ Lhe St 

80 λογιχότης χαὶ τὸ λογιχὸν ζῷον. 7 wal ἄλλως" ὅτι xdv wy δυνάμεϑα εἰπεῖν 

τὸν ἀνϑῦρωπον λογιχότητα, λέγομεν αὐτὸν λογιχότητα ἔχειν. ἔδειξεν οὖν 
4 ὩΣ c > ~ ΄ 

ὃ λόγος ὅτ! ἢ διαφορὰ συνωνύμως κατηγορεῖται χυρίως. 

.3b10 [Πᾶσα δὲ οὐσία δοχεῖ τόδε τι σημαίνειν. p Ii 

2] \ \ ~ , ° ~ \ Pied fe ~ 7 

Ext μὲν τῶν πρώτων οὐσιῶν χαταγνους ὁ ao στοτέλης τῶν πρώτων 
΄ 

80 δύο ἰδίων τῆς οὐσίας, τοῦ μὲν ἑνὸς ὡς πάσῃ μὲν ὑπάρχοντος Uy μόνῃ δέ, 

2 τὰ γὰρ -- οὐσιῶν (3) in mre. suppl. H 7 εἶναι ἴδιον (num. corr.) coll. P ἦ 

10 ἀμφότεραι P 13 μήποτε scripsi: πότε libri 14 χαὶ iter. H τοῦ 

γὰρ πρώτου iter. P 19 ὅτι om. KP λογικότης Urb. 88: λογιχός HKP 

21 αὐτὸς om. K ἐν τῷ [Περὶ τῆς Ψυχῆς λόγῳ] cf. B1 p. 41323 22 τοῦ 

ζῴου om. K συντελεῖσθαι H! 23 an vertabtdu ? 27 post λέγεται addas 

οἴην τὸ λογιχὸν λέγεται 28 λελευχομένον I 30 λογικότης] λευκότης H an 
δυνώμεϑα ἢ 
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- 4 > ΄ ΄ ΄ / ΄ ΄ 2 ? σ᾿ 

τοῦ δὲ δευτέρου ὡς μήτε “oq olin OV) pies | ED ἕτερον 

“ATHY St τὸν λόγον xal φησι τρίτον tdtov τῆς οὐσίας Fe) τόδε τι σημαίνειν 

δηλοῖ τὸ μὲν τόδε τὸ ὑποχείμενον" οὕτω γοῦν αὐτὸς ἐν ταῖς Φυσιχαῖς τὴν 

ὅλην ὑποχείμενον χαλεῖ: ἄμφω γὰρ ὡρισμένα, ual τὸ τόδε ὡς δείξει ὑὕπο- 
΄ cos fc ΄ ΄ ΄ » 2 = ΡΞ = a -- 5 πίπτον zat ἢ ὕλη (ὡς) ὡσαύτως μένουσα πάντων ἐν αὐτῇ τρεπομένων, εἴπερ O 

. 7 a7 - ΄ { 5 5Ξ 4 e 5 ΄-ΟΡ ‘ , 

λέβης δύναται μετασχηυατισϑῆναι zat yevectar ἀνδριὰς χαὶ ὁ ἀνδριὰς πάλιν 
3 

‘ 

, [4 X 

μετασχηματιζόμενος ἕτερόν τι γενέσϑαι οὐδὲν 
σ > , 5 a ~ ’, 

ὅπερ ἦν, πρὶν γένηται λέβης 7 ἀνδριὰς 7 τι τῶν τοιούτων. οὕτως ὁ 
Ἢ ry . x \ > 
Ἀριστοτέλης τὸ τόδε χαὶ τ ὃ 

\ ee δ μο; v ns ΄ , 

10 μεριχὸν δηλοῖ. ἄμφω δέ, τό , τὸ μεριχὸν ὑποχείμενον 67, ον φημὶ 
μὺ 

ὃ Ἁ ρα 9 ΄ ΡΞ ὅς So ΕΞ >] Ἄς ~ Dh Lat πον Ὁ = 

τὴν ἄτομον οὐσίαν. τοῦτο ὃξ τὸ ἴδιον οὐδὲ τῇ ὕλῃ ἁρμόζει διὰ τὸ χαϑο- 
>] \ ¢ , 2 ea τ 

! ν᾿ 

» a Vv 

ALKOY TOXSLUWEVGY αὐτὴν ξινα! χαὶ ὅτι οὐχ cyst συυβε πὶ χότα τῷ ἑαυτῆς 
, 7 oo ~ x , \ ρ - 2 

AO, απερ ποιουσι TO υξρυλον (χαὶ ἁπλῶς ELTSELY οὐ 
τὸ 

oe τὸ - a ἡ χαϑόλου ἁρμόζει 
\ ~ oF “Δ ἤν - Ψ > , 3 

τῇ ὕλῃ οὐδὲ τὸ μεριχόν: ταῦτα γάρ εἰδοπεποιημέενα ὀνόματα. ἢ Ge DAH 
i ae » = Q? GF 2 Ail VN SY |e et DN te ϑ ον τ χα ΄ ΄ τ 

15 οὐχ ξχξι χαὺ ἕξιν τὰ SLOT], ἄλλα XAT ἐπιτηδειότητα), OUGE τῇῃ dela FZOVU.OLst 
> ~ ΄ ΄ v 3. ~ oo , > \ ~ 

oe υηδενὶ ὑποχείμενον οὔσῃ, οὐδὲ ταῖς δευτέραις αὗται γὰρ εἰ χαὶ TH ἐνιαίῳ 
- rN Ne = 2 σέναν ΤΟΣ a Cube. ϑ 2) ww) ¢ ~ >? 

τῆς προφορᾶς δοχοῦσι τόδε τι σημαίνειν, ὅταν εἴπω avoownxos ἢ Cwov’, 
55} , 5 εἶ S_&S ~ +) Vv ΄ ΄ ? 

ἀλλ᾿ οὐ τόδε τι σημαίνουσιν ἀλλὰ το ὁμόθεν χα 
ἣν ἐοίχασιν οἱ ἄνϑρωποι ἀλλ ἥλοις, χαῦό εἰσιν οοο χαὶ τὰ ζῷα, χαϑὸ 

20 ζῷα. χαὶ μὴ νομίσῃς, ἐπειδὴ εἶπον ae αὐτὰ σημαίνειν, τὸ δὲ τοιόνδε 
¢ > , ~) 

ποιότης, ἢ GE ποιότης συμβεβηχός, ὅτι at δεύτεραι οὐσίαι συμβεβηχότα" 
‘ 

\ ΄ 35 2 > ΄ 9 5 >. 

“GY γὰρ ποιότητα σημαίνωσιν, ἀλλ᾽ οὐσιώδη ποιότητα. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χαὶ 

τὰ χαϑόλου συμβεβηχότα ὁμοιότητα σημαίνουσι τῶν χατὰ μέρος συμβεβη- 

χότων, τίνι του τῶν Oe oper οὐσιῶν; χαὶ λέγομεν ὅτι at μὲν δεύτεραι 

25 οὐσίαι το: οὐσιώδη σημαίνουσ: τὰ ὃὲ συμβεβηχότα ἐπουσιώδη: διττὴ 
γὰρ 1 ποιότης. ἢ υὲν οὐσιώδης 7 mn ἐπουσιώδης. rots οὖν τὸ παρὸν PY iss 4 is 4 Ί Ί 
Va wy ~ ~ 5 , 

ἴδιον ἄλλο ἐστὶν ἐγχώμιον τῆς οὐσίας τῆς ἀτόμου: μόνη γὰρ ἢ ἄτομος 
οὐσία πρὸς τῷ πᾶσιν ὑποχεῖσϑαι τοῖς παρ᾽ ἑαυτὴν ἑαυτῆς ἐστι μόνη, τὰ δὲ 

‘ ͵ 

ἄλλα πάντα τῆς ἀτόμου οὐσίας εἶναι λέγεται. 
r ~ a9 ΄ ‘ ᾿ 

90 Ταῦτα ὃ aerate χαὶ ἕτερον οὐδέν. πέντε δέ τισιν ἔχομεν ἐπι- 
στῆσαι" πρῶτον μὲν ὅτι πῶς λέγομεν τὴν οὐσίαν σημαίνειν, εἰ πρᾶγμα ἢ 
οὐσία, τὰ OF πράγματα σημαίνονται χαὶ οὗ σημαίνουσι. χαὶ λέγομεν Ott 
"" ~ 7 “4 a ΄ 

ὃ σχοπὸς ταῖς Κατηγορίαις οὐ περὶ πραγμάτων ἢ πράγματα δι λαμ. ἀλλ 
xX \ 

μὲν γὰρ τὰ πράγματα ποιοῦσι, 
2 

() 5 
Σ , ~ ~ 

ἢ σημαίνονται ὑπὸ τοιῶνδε φωνῶν: Tot 
~ ~ >) ΄ , . 

τῶν φωνῶν, οὐχ ὡς πράγματα σηυαίνοντα, ah ΠῚ 
, ~~ 4 Cts ~ ~ , 

ζόμενα, οἷον Σωχράτης ἐν πλήϑει ϑεωρούμενος τοῖς ἐπιζητοῦσιν αὐτόν. 
29 on Q- 

1 δὲ om. P 2 τὸ inserui ὃ ἐν ταῖς Φυσιχαῖς] v. Bonitzii Ind. p. 7984 

4 τὸ om. P 5 ὡς inserui v.év.] μὲν οὖσα HP 6 petasyw. H 
9 τὸ (ante pep.)] Urb. 35: om. HKP 10 post τί add. μερικὸν HKP, quod — 

sec. Urb. 35 τὸ peptxoy in mrg. suppl. H post μεριχκὸν add. δὲ K 

13 zat ἁπλῶς--μεριχόν (14) om. KP 16 τῷ] τὸ P 17 ἄνϑρωπον ΚΡ 

18 ἀλλ᾽ οὐ] ἀλλὰ Ρ 22 σημαίνουσιν HP 23 συμβεβηχότα om. K 24 post 
λέγομεν additum συμβεβηκότων del. P 27 alt. τῆς] τοῦ Καὶ 28 τῷ Urb 

τὸ HKP ἑαυτῆς Urb. 35: ἑαυτῇ HKP 30. 36 ὀνομαζ. Urb 35: νομιζόμενα Η 
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(σημαίνουσι γάρ ποτε χαὶ τὰ πράγματα φωνὰς ὡς ἐφελχόμενα τὰς οἰχείας 
΄ ΄ ΠΝ \ ΄ ΄ “, 

προσηγορίας, σημαίνουσι OS χαὶ τὰ πράγματα πράγματα, οἷον τὸ γάλα ὅτι πρ 

τέτοχεν, ὃ χαπνὸς ὅτι πῦρ), ποτὲ δὲ Sey, αἱ φωναὶ ποιοῦσι τὰ τοῦ πρᾶ- 

γματος, οἷον ALS eae Tet, οὐχ ὅτι τὸ Σωχράτης ὄνομα ἀποχιοτες 

ὅ ἀλλ᾽ ὅτι τὸ πρᾶγμα τὸ ἔχον τοιοῦτον ὄνομα ἐχεῖνο περιπατεῖ. deb τοῦ 

ὅτι χαὶ éx τούτου φαίνεται τοῦ ἰδίου, τοῦ χατὰ τὴν ὁμοιότητα ἰδίου, οὐκ 

οὔχ εἰσιν 253r 
ἐν ὑποχειμένῳ χαὶ ὅτι συνωνύμως χατηγοροῦνται χαὶ ὅτι μέρη οὐσιῶν εἰσιν, 

2 “- 1 7» , Ὁ oO 

ἐχ τοῦ χατὰ τόδε TL, ὅτι οὐσίαι at διαφοραί, οὐ υόνον ὅτι 

ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ἀνομοιότητα οὐσιῶν σημαίνουσιν: ὡς γὰρ αἱ δεύτεραι οὐσίαι 

10 ὁμοιότητα σημαίνουσαι τῶν χατὰ υέρος οὐσιῶν οὐσίαι εἰσίν, οὕτω χαὶ af 

διαφοραὶ ἀνομοιότητα οὐσιῶν σημαίνουσαι οὐσίαι εἰσί: τῶν yap ἀντιδιαι- 

ρουμένων μία ἣ ἐπιστήμη, τοῦτ᾽ ἔστιν ὁμοιότητος χαὶ ἀνομοιότητος. τρίτον 
‘ > [4 σ - ὙΝ - 

ἐπιστήσωμεν ὅτι πῶς ἀνωτέρω ἐλέγομεν τὰ γένη χαὶ τὰ εἴδη ἐν τῷ τί 
2 ~ ~ Qi ~ ¢ ~ > 

ἐστι χατηγορεῖσϑαι, νῦν δὲ ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι. χαὶ λέγομεν ὅτι ἀμφό- 

16 tepa ἀληϑῆ" εἰ μὲν γὰρ λάβῃς αὐτὸ τὸ ἐγχατατεταγμένον πρᾶγμα xat οὐ 

τὸ σχετιχὺὸν ἐν τοῖς χατὰ μέρος ζῷον ἣ τὸν ἀὐθρῶπον: ἐν τῷ Th ἐστὶ 
~ > \ XN Ὗ l4 Eee) v \ A ~ ~ \ 

χατηγορεῖται. εἰ δὲ τὸ ἐξῃρημένον, τοῦτ ἔστι TO πρὸ τῶν πολλῶν χαὶ 

σχετικόν, ἐν τῷ ὁποῖόν τι ἐστι χατηγορεῖται: ὁμοιότητα γὰρ οὐσιῶν δηλοῖ" 

εἰ μὲν γὰρ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα xa αὑτὸ σχοποῦμεν ἀσχέτως χαὶ τὴν φύσιν 

20 αὐτοῦ, τῷ τί ἐστι γρώμεϑα (τοῦτο γὰρ ὁρισμοῦ πρόσρημα χαὶ φύσεως χαὶ 
~ = a 4 >’ AN δ , \ ΄ ’ ἘΣΣΊ ΤΩΝ, a ΥΨ τοῦ εἶναι δηλωτιχόν), εἰ δὲ τὴν σχέσιν χαὶ ὁμοιότητα ζητοῦμεν, ἣν ἔχει 

\ , X \ \ l4 ~ ΄ ~s , > Ξ O ΄ \ 

τὸ χαϑόλου πρὸς τὰ χατὰ μέρος, τῷ ὁποῖόν τί ἐστι χρώμεϑα᾽ O γὰρ 
q ζ΄ wv “Ἁ \ ΕΣ ΄ Γ᾿ in} ~ —_ ~ Ὁ i? ~ πο 

| χαϑόλου ἀνϑρωπος ἣ τὸ ζῷον, ὑοῦ: δηλοῦντα τῶν οἰχείων μερῶν 7 
ja~ ς ΄ 

εἰδῶν, τοιόνδε τι Soe χαὶ ὁμοιότητα οὐσιώδη of ale τέταρτον 

25 ἐπιστήσωμεν ὅτι ὃ μὲν ᾿Αριστοτέλης τόδε τι χαλεῖ τὴν ἄτομον οὐσίαν, 
΄ 

τοιόνδε τὴν δευτέραν, ὃ δὲ [Ιλάτων ὑπεναντίως αὐτῷ. χαὶ λέγομεν ὅτι 
~ ΄ ’ ΄ ’ X\ I 9}12 

ἀμφότερα ἀληϑῆ" ἑκάτερος γὰρ τὸ μὲν ὡρισμένον τόδε χαλεῖ, τὸ δὲ ἀόριστον 

τοιόνδε. ἔστι δὲ ἐν ἑἕχατέρῳ χαὶ ὡρισμένον χαὶ ἀόριστον: ἐν μὲν τῇ 
3 if > 4 ΄ 4 | x a Ἐπ τις 2) ~~ 77 = Ss ~ Ds Ν 

ἀτόμῳ οὐσία ὡρισμένον μὲν τὸ ἕν τῷ ἀριϑμῷ, ἀόριστον δὲ τῷ wyOs τὴν 
~ , > ΄ = , > ΄ ~ \ \ > ~ 

30 περὶ αὐτῆς προσηγορίαν ἀναμένειν, οἷον oe (ἐν pot] γὰρ xat ἀπορροῇ 
‘ 

\ 

τὸ elvar ἔχει, ὥσπερ χαὶ τὰ ἄλλα φυσιχὰ ἐν παντὶ νῦν eae: ἐν γὰρ 

τῷ λέγειν ᾿χάλεσον τὸν χαϑήμενον᾽ ἀνίσταται χαὶ οὐχ ἀνέμεινε τὴν οἰχείαν 

προσηγορίαν), ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας οὐσίας ὡρισμένον τὸ ἀμετάβλητον οἷον 
τοῦ χαϑόλου ἀνθρώπου χαὶ τοῦ ζῴου, ἀόριστον δὲ τῷ ἀλλάσσεσϑαι τὸ 

“« wv > | 35 xabddov, ὅταν πολλῶν ἔχωμεν ἔννοιαν" εἰ γὰρ εἴπω ᾿ ἀνϑρωπος᾽, περιέλαβον 

͵ 1 yap Urb. 35: δέ HKP mote superscr. P ταῖς olxetats προσηγορίαις Καὶ 

2 σημαίνουσι... τὰ mp. πρ. Urb. 35: σημαίνονται.. τὰ mp. ὑπὸ πράγματα (sic) HKP 

3 zat Urb. 35: om. HKP 4 pr. σωχρ.---ὅτι τὸ om. P 13 ἀνωτέρω] p. 57,32 al. 
14 χατηγορεῖσϑαι --ἐστι in mrg. suppl. P 16 an yet. ζοῖον τὸ ὃ 17 τοῦτ᾽ 

ἔστι] τοῦ τί ἐστι KP 19 σχοπῶμεν ΗΡ 20 asl P 25 ἐπιστή- 

Sopev P 26 [Adtwv] cf. Zelleri Phil. Gr. IL p. 5 27 ὁρισῃ. H 

25 ὁρισμ. P alt. χαὶ om. P 29 τὸ] τῷ P aes τῷ Urb. 35: τὸ HKP 
γὰρ om. P 35 ἔχωμεν scripsi: ἔχομεν HKP 

Comment. Arist. XVIII. 1 Eliae in Porph. Tsag. et Arist. Cat. 12 
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’ , , at ~ > 7 2 , 

τὸν Σωχράτην. πέμπτον δὲ χαὶ τελευταῖον det ἐπιστῆσαι ὅτι παρὰ τὴν } 

ἄγνοιαν τούτου τοῦ σημαινομένου γίνονται οἱ οὔτιδες παραλογισμοὶ χατὰ τὸν 
΄ ~ , 5 ~ Vv ar ΄ 

παρ᾽ ᾿Θμήρῳ ᾽Οδυσσέα ἐν χαιρῷ Οὖτιν αὑτὸν χαλέσαντα. ἔχει δὲ ὁ παρα- 
λογισμὸς οὕτως: ὅστις ἐν ᾿Αϑήναις, οὗτος οὐχ ἐν Μεγάροις, ἄνϑρωπος δὲ 

= 2 > { JZ ΡΞ wv ps wv 3 - 5 Me ’ “ ᾿ A } ig oO 

ὃ ἐν ᾿Αϑήναις, avdpwnos ἄρα οὐχ ἐν Μεγάροις. χαὶ λέγομεν ott mapa- 
> > ~ ΄ ΄ ~ , , 4 

λογισμός ἐστιν ἐν τῷ τίς: TO γὰρ ὅστις ὁ μὲν ἐπὶ tod χαϑόλου βιάζεται 
΄ >\ > + 

. 

-Ξ me ΕΝ pres 
αὑτῷ ELVAL, OTEO EOTL 

ἰληϑής ᾿Ξ ΄ WL Ξ ἘΞ ee 2A a a A ) Pa ag ΄ ark Pe 

AAYVT, ἐστιν OQ AOYOS TOTE, EY TO WSOLKOY VAL KY ULE ο {40 τις 

> 
LT 

ψεῦδος, ὃ δὲ ἐπὶ τοῦ μεριχοῦ αὐτὸ λαμβάνει. | xat 253v 

= = y Ae ᾿Ξ nN wy X a — ΉΣΞ Pond Pi mA SS ay, ᾿Ξ 5 ὃ , 

ἄνϑρωπος, φέρε εἰπεῖν Σωχράτης ἢ ἄλλος τις τῶν χατὰ μέρος ἀνθρώπων, 

106 ὧν ἐν A Avene ἐν Μεγάροις οὐχ ἔστιν, ἵνα μὴ διασπασϑῇ αὐτὸς 
ς ~ cor ΝΑ ᾿ΝωΛῸ DY Lene σ mae 5 > ah 2 Late 5 > M es Z 

ἑαυτοῦ. οὕτω δὲ Get λέγειν: ὅστις ἐν ᾿Αϑήναις, οὗτος οὐχ ἐν Μεγάροις 
ΝᾺ ν ΟΣ Ὁ ADF = τι ἘΞ wv “Ve 2 M = ΄ ΣΝ PI εν, Vv ΄ ὃ ne 

Σωχράτης ἐν᾿Αϑήναις, Σωχράτης ἄρα οὐχ ἐν Μεγάροις. ταῦτα ἔχει 7 ϑεωρία. 

p. 8υῶ4 “Ὑπάρχει δὲ ταῖς οὐσίαις xat τὸ μηδὲν ἐναντίον αὐταῖς 

εἶναι. 

15 Ἐπειδὴ τὸ τρίτον ἴδιον τῆς οὐσίας, τὸ τόδε τι σημαίνειν, καὶ μόνῃ 

τῇ οὐσία ὑπάρχειν χαὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον ἴδιον αὐτῆς δοχοῦν εἶναι, δοχεῖ 
οὐχ ὡς πράγματι αὐτῇ ὑπάρχειν ἀλλ᾽ ὡς φωνῇ σημαντιχῇ (τὸ γὰρ σημαίνειν 

φωνῆς), οὐ πρότερον χαταπαύει ὁ ᾿Αριστοτέλης τὸν περὶ τῶν ἰδίων λόγον, 
πρὶν ἂν εὕροι ἴδιον τῆς οὐσίας τὸ ὡς πράγματι αὐτῇ ὑπάρχον. χαὶ ἐπειδὴ 

20 ὡς πράγματι ὑπάρχει τῇ οὐσία τὸ τῶν ἐναντίων αὐτὴν εἶναι δεχτιχήν, τῷ δὲ 

τῶν ἐναντίων αὐτὴν εἶναι δεχτιχὴν ἕπεται τὸ μηδὲν ἔχειν ἐναντίον, τούτῳ 
“ \ δ τὶ > ~ aA / \ \ \ > ~ A , Vs 

δὲ ἕπεται τὸ μὴ ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἧττον, ταῦτα τὰ τρία tora 

Ξ παραδοὺς τῆς οὐσίας χαταπαύει τὸν περὶ τῆς οὐσίας λόγον χαὶ τῶν ἰδίων 
, 

αὐτῆς. χὰ ἔχτον μὲν χαὶ χυρίως παραδίδωσι τελευταῖον ἴδιον τὸ τῶν 
7 s\ ὟΝ - 3 , x Ἂ 

δὲ ἴδιον τῆς οὐσίας τὸ μηδὲν R [Ὁ] a Φ < 25 ἐναντίων δεχτιχὴν αὐτὴν εἶναι, τέτα 
ἔχειν ἐναντίον. χαὶ τοῦτο πιστοῦται ἐχ τῆς ἐπαγωγῆς" οὔτε γὰρ τῇ πρώτῃ, 

φησίν, ἐστί τι ἐναντίον οὔτε τῇ ὃ ae χαὶ ταῦτα Gt ἑτέρας ἐπαγωγῆς 
πιστοῦται: τῇ γὰρ oe φησίν, οὐχ ἔστιν ἐναντίον, ἐπειδὴ Σωχράτει 
5.7 > > ΄ ~ > ΄ +97 > > ΄, ᾿] ἊΣ »ν , οὐδέν ἐστιν ἐναντίον, τῇ δευτέρα οὐδέν ἐστιν ἐναντίον, ἐπειδὴ οὔτε ζῴῳ 
» + SEN \ ~ 4 A 

30 οὔτε ἀνθρώπῳ πολὺ γὰρ τὸ ἐπαγωγιχὸν ἐν τῇ παρούσῃ πραγματείᾳ περὶ 
Ψ', v ~ ς 4 A 

γενιχωτάτων οὔσῃ τὰ γὰρ γενικώτατα πρὸ αὑτῶν οὐδὲν ἔχει, πάντα Oe 
μετὰ ταῦτα. ἣ OF ἐπαγωγὴ ἐκ τῶν δευτέρων χαὶ μεριχῶν τὸ χαϑόλου 

πιστοῦται, ἣ GE ἀπόδειξις οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ax τῶν ἐπάνω τὰ χάτω. 

χαὶ ἐπειδὴ παχυμερὴς ἣ ἐπαγωγὴ ὡς μὴ ἐπὶ πάντων ἀληϑεύουσα, 

1 post Σωχρ. addas zat Πλάτωνα χαὶ Ἀλχιβιάδην ἐπιστῆναι ΗΡ ὃ παρ᾽ Ὁμήρῳ], 
t 366 οὔτι P Ὁ τὸ yap ὥστις (510) in mrg. suppl. P 7 αὑτῷ] αὐτῶ He 

αὐτὸ KP 9 ἄλλο HP 10 μὴ om. Κα 12 σωχράτης ἄρα οὐκ ἐν evan. H 

ταῦτα-- ϑεωρία in mrg. suppl. H 13 adr. ἐν. coll. Arist. 15 alt. τὸ om. K ἧς 

11 αὐτῆς ΚΡ 19 ὑπ. αὐτὴ coll. Καὶ ἐπεὶ Η 22 δέχεσϑαι KP tert. τὸ 

om. K post ταῦτα add. γὰρ HP 23 ἰδίων---τελευταῖον (24) om. P 24 ante 
teh. add. τὸ K 998 post οὐσίας add. ἐστὶ HP ἀὉ91 φησίν] φύσι Καὶ 28 γὰρ οι", HH 
29 τῇ δευτέρα -- ἐναντίον om. P Ὁ1 πρὸ αὑτῶν] πρὸ αὐτῶν Urb. 35: προσαιτῶν HKP 



ELIAE IN CATEGORIARUM ec. 5 [Arist. p. 80 94] 179 

? ΄ ~ [4 , ~ > , φέρε ἡμεῖς δι’ ἑτέρου ἀναγχαστικωτέρου τρόπου τοῦτο ἀποδείξωμεν. δεῖ 
΄ ἊΝ - , > ΄ wv . εἰδέναι ὅτι ἐγήγερται τοῖς πράγμασι φυσιχὸς χαὶ ἀχήρυχτος χαὶ ἄσπονδος 

, σ 7 ~ / > ale ¢ ΄ 2 \ ΄ πόλεμος, ὅταν δύο τινῶν μαχομένων ἀλλήλοις ἑχάτερος ἐγχρατὴς βούληται 

ΠΕ}: ἔσϑαι τοῦ ὑποχειμένου, μὴ δύνηται δὲ τὸ ὑποχείμενον αυφότερα ἐν τῷ 
αὐτῷ νῦν afenaia τὰ ἐναντία διὰ τὸ παρὰ μέρος αὐτὸ εἶναι τῶν ἐναντίων σι 

δεχτιχόν. εἰ οὖν τὰ μαχόμενα περὶ ἕν ὑποχείμενον μάχονται, ὥς φησιν ὃ 
[Πλωτῖνος (περὶ γὰρ τῶν τόπων ἢ: μάχη) [Get εἰδέναι ὅτι ὑποχείμενον νῦν 

σ Vv l4 la , \ > ΄ 4 

λέγεται QO TOTOS* ξἕχάστον γὰρ ενᾶάντιον TOTOV ξχει ἴδιον. χαὶ οὐδέποτε ‘ 

~ ΄ A >) , b) ~ τῇ >) c , Ἃ μάχονται τὰ ἐναντία πόρρω ἀφεστῶτα, ἀλλ᾽ ἁπτόμενα | ἀλλήλων ἢ χαὶ 254τ 
Ὑ , ’, f 

10 συμπλαχέντα, χαὶ ἐν ἑνὶ ὄντα τόπῳ μάχονται τ χρατήσει τοῦ τόπου" 
ἀδύνατον yap ἀστασίαστα μένειν τἀναντία ἐν ἑνὶ ὄντα τόπῳ’ ὑποχείμενον 

τ ΄ ᾽Σ ΄ 4 K ΄ > , » ~ οὖν TOY τόπον ἀχουστέον, ἐν ᾧ μάχονται τἀναντία, ual οὐ τὸ ἄποιον σῶμα ᾿) ry ΛΝ >) iy 9 

‘ wv , a 2 ia / S.A Δ \ Ν᾽ { de ew, b} . τὰ ἄρα μαχόμενα ἐν ὑποχειμένῳ" διὰ THY σὺν ἀντιϑέσει (ἄρα) ἀντιστροφὴν 
ἐκ τοῦ ἑπομένου γενομένην τῷ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ (ὅσα μὴ ἐν ὑποχειμένῳ 

5 Vv c ~ ~ ~ , ΕΣ ¢ 15 ἐστίν, οὐχ- ἔχε! ἐναντίον ὡς τῆς ἀφορμῆς τοῦ μάχεσϑαι ἀπηλλαγμένα: ἣ 
5 \ 3 7 > > ΄ ΄ > ~ ~ > 4 ᾿ v > , ΄ 

Gf οὐσία οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ)" οὐχοῦν τῇ οὐσίᾳ οὐχ ἔστιν ἐναντίον μαχό- 
pevov. ἀλλὰ τοῦτο τὸ τέταρτον εἰρημένον ἴδιον πάσῃ μὲν ὑπάρχει τῇ 

> > cs > ΄ , ΄ οὐσία, οὐ μόνῃ δέ: οὐδὲ γὰρ ἀντιστρέφει 6 λόγος: εἰ γὰρ ual πάντα τὰ 
, > ε , " ) » ΄ \ > ε ΄ ΄ 5) ΄ 

μαχόμενα ἐν ὑποχειμένῳ, ἀλλ᾽ οὐ πάντα τὰ ἐν ὑποχειμένῳ νάχονται ἀλλή- 
~ 

20 λοις" τῷ ca σχήματι οὐδέν ἐστιν ἐναντίον (οὐ γάρ ἐστ στι τρί (ὠνὴν τριγώνῳ 
‘ 

> \ ἐναντίον οὐδὲ τετράγωνον τετραγώνῳ, ἐπεὶ μηδὲ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον 
δέχονται, εἴ γε τὸ τρίγωνον οὐ γίνεται ἑαυτοῦ μᾶλλον τρίγωνον ἢ ἧττον, 
ἀλλὰ μεῖζον μὲν λέγεται τρίχζωνον τριγώνου, μᾶλλον δὲ τρίγωνον τριγώνου 
οὐχ ἔστιν εἰπεῖν, εἴ γε πᾶν τρίγωνον τὸν δρισμὸν τοῦ gente ἐπιδέχεται), 

25 οὐδὲ τοῖς μέσοις τῶν χρωμάτων, φαιῷ ἣ ξανϑῷ τὰ 14 ἐναντία τῇ πλείστῃ 
> \ διαστάσει χρίνεται" πλεῖστον δὲ διέστηχεν οὐ τὸ μέσον tod ἄχρου ἀλλὰ 

τὸ ἄχρον τοῦ ἄχρου. χαὶ τῷ ὡρισμένῳ ποσῷ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον, οἷον 
“τῇ + ΄ - ΄ ~ Ἴ τῷ διπήχει ἣ τριπήχει. εἰ δὲ χαὶ συγχωρήσομεν τῷ ἀορίστῳ ποσῷ εἶναι 

ἐναντίον, τὸ μιχρὸν τῷ μεγάλῳ χαὶ τὸ πολὺ τῷ ὀλώφῳ,, δειχϑήσεται ὅτι 
+X Le > ΄ > 4 iN ld x / > ~ 5 ~ , 

80 οὐδὲ τούτοις ἐστί τι ἐναντίον, διότι τὸ μέγα ἐκ μιχρῶν πολλῶν συνέστηχε 
\ \ \ > 7 ~ > ᾿ ΄ ε ΄ Ὑ > 5) ΄ 

χαὶ τὸ πολὺ ἐξ ὀλίγων πολλῶν: εἰ οὖν περ neat ἑαυτά, οὐχ εἰσιν ἐναντία 

συστατιχὰ ὄντα ἑαυτῶν: τὰ δὲ ἐναντία ἀεὶ τος ἀλλήλων χαὶ οὐδέποτε 

συστατιχά. ταῦτα ὃ ᾿Δριστοτεχης χαὶ ἕτ τ οὐδέν. 

᾿Αποροῦσι δὲ τρία ἄπορα. πρῶτον μὲν πῶς λέγεται ἢ οὐσία υηδὲν 

35 ἔχειν ἐναντίον: ἐν γὰρ τῷ [Περὶ γενέσεως ual φϑορᾶς φησι τὰ στοιχεῖα 
ἊΨ, ~ ΄ A ~ ~ ic Ant \ Ἁ > iy / San! eee \ ΟΞ (2) 

μάχεσϑαι ἀλλήλοις, τὸ πῦρ τῷ ὕδατι ual tov ἀέρα τῇ YH. χαὶ λύει 6 

1 ἀναγχαστιχοτέρου H: ἀναγωγικοῦ K: ἀναγωγικωτέρου P 5 παρὰ Urb. 35: χατὰ HKP 

6. 7 ὁ Πλωτῖνος] cf. Enn. I, 4,6 sq. Il, 6,18 extr. 7 δεῖ--σῶμα (12) delevi 

| 10 ἐν om. H tt seripsi: τίς libri 11 ante ἐν add. zai KP 13 μαχώμενα Η 
) alt. ἄρα ex Urb. 35 inserui 14 ὅσα ---οὐκ ἐν ὑποκειμένῳ (16) ex Urb. 35 inserui 

| 18 οὐδὲ scripsi: οὔτε libri 24 εἰπεῖν om. HP ἐπειδέχεται H: δέχεται P 

25 φαιὸν ἢ ξανϑόν HP 28 τῷ διπήχει ἣ τριπήχει scripsi: τὸ δίπηχυ ἣ τρίπηχυ libri 

συγχωρήσωμεν Η 30 τι] τὸ K συνέστηχε--πολλῶν (91) in mrg. suppl. P 

Ὁ] αὐτά H 35 ΠΙΕερὶ γεν. καὶ φϑορ.1 cf. Β ὃ p. 330430 sq. 

ιν 
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10 

τῷ an 

30 

35 

? “2 > ar , c ~ , =e aa 3, Ὅν." 

᾿Αλέξανδρος λέγων ‘od χαϑόλου ἑαυτοῖς μάχονται τὰ στοιχεῖα" οὐ δήπου 
(ap χαὶ χατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ ποιότης ποιότητι, ϑερμβύτηςξ ψυχρότητι χαὶ 
ὑγρότης ξηρότητι᾽. 6 δὲ Συριανὸς ἐπιχρίνας πλέον φησὶν “οὐδὲ χατὰ τὰς 

ποιότητας, μάχονται, εἰ οὐσιώδεις ληφϑεῖεν: οὐ γὰρ ἁμιλλᾶται ἢ ϑερμότης 

ψ βαρ τινι. ἐὰν ἐν πυρὶ γένηται, ἢ ἐν ὕδατι ψυχρότης ϑερμότητι, 
ἐπεὶ ἦν ποτε εὑρεῖν χαὶ πῦρ ον ἀλλὰ χἂν φϑείρῃ ποιότης ποιότητα, 
ὡς ἐν ἀποίῳ σώματι δεῖ τότε αὐτὰς λαβεῖν: τότε γὰρ χαὶ συμ βεβήποτα 

εἰσὶ χαὶ τς: χαὶ bg χωρὶς φϑορᾶς τοῦ ὑποχειμένου. δευτέρα 

Φ ἐν ἀπορία" ὅτι εἰ τῇ 
04 ’ ~ ΄ ~ ~ ΄ 

μάχονται ites οὐσίαι γὰρ ταῦτα’ τρία γὰρ μέρη τῆς ψυχῆς, λόγος, 

ϑυμὸς χαὶ ἐπιϑυυία. χαὶ μάχεται ὃ ϑυμὸς χαὶ ὃ λόγος, ὥς φησιν ἢ Μήδεια 
ϑυυὸς δὲ χρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων. 

‘ » ΄ ΄ 5 Ἁ \ \ 2 χαὶ λέγομεν ὅτι οὐ χατὰ τὰς οὐσίας ἢ μάχη. ἀλλὰ χατὰ τὰς ἐνεργείας" 
\ \ ΄ ΄ δι ~ \ t%9 > 

ϑυμὸς yap χαὶ λόγος οὐσίαι, τὸ ὃὲ ϑυμοῦσϑαι xat λογίζεσϑαι ἐνέργειαι (et 
δὲ ἐπαπορεῖ τις λέγων ὅτι at ἐναντίαι ἐνέργειαι ὑπὸ ἐναντίων δυνάμεων 

id 7 

πρ το αἱ 6& ἐναντίαι δυνάμεις ὑπ᾽ ἐναντίων οὐσιῶν, χαχῶς λέγει" 

ἢ γὰρ αὐτὴ οὐσία ἐναντίας προβάλλεται ἐνεργείας, ὡς ἢ δόξα" αὐτὴ γὰρ τὸ 

ἰδυῖα ποτὲ μὲν δοξάζει ὅτι 7, me ὕνητή ἐστι, πεισϑεῖσα δὲ 
σ΄ ὑπὸ ἐπιστήμονος δοξάζει πάλιν τὸ ἀληϑὲς ὅτι ἀϑάνατος ἢ ψυχή)" χαὶ ὅτι 
/ συσπένδονται τὰ ἐναντία" ὁ δὲ ϑυμὸς εἴχει ποτὲ τῷ λόγῳ, χαϑώς 

τέτλαϑι δή, χραδίη" χαὶ χύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης. 
τρίτη το τς, εἰ μή ἐστί τι ἐναντίον τῇ οὐσίᾳ. πῶς λέγομεν ἐχϑροὺς τοὺς 
ἀνθρώπους, εἴ γε οἱ ἄνϑρωποι οὐσίαι εἰσί; χαὶ λέγομεν ὅτι οὐ χαϑὸ οὐσίαι 
ἜΒΑ Tea oa βέβτ δες en Ξ μάχονται, ἀλλὰ συμβεβηχός τι ἐποίησεν αὐτοὺς ἐχϑρούς, ἧ δε (αὕτη. 

\ ΄ 

‘ 

δὲ συυβαίνει, ἐπειδὴ χαὶ ἢ γνῶσις een cuufatver), χαὶ ὅτι οὐ συσπένδον- 
5 

ταί ποτε τὰ ἐναντία, ὡς ἐπὶ πᾶν δὲ τὰς μεγίστας ἔχϑρας μέγισται φιλίαι δια- 
Ἔν χαὶ ὅτι ἑαυτοὺς ον συμβεβηχότα τῶν ἑαυτοῖς ὑπαρχόντων (ἔστι 

γὰρ αὐτῶν ἀχοῦσαι λεγόντων ὅτι ᾿ τὴν οὐσίαν μου ἥρπασας᾽), οὐσίαν χαλοῦν- 

τες τὰ χρήματα χαὶ ἑαυτοὺς συμβεβηχότα ποιοῦντες, χαὶ οὐδὲ εὐτυχῇ συμβε- 
~ 

baeoe ἀλλὰ συμβεβηχότα συμβεβηχότων, τοῦτ᾽ ἔστι τῶν ἰδίων πραγμάτων. 

p. 8υ88 Δοχεῖ δὲ ἣ οὐσία οὐχ ἐπιδέχεσϑαι τὸ μᾶλλον xal τὸ 

Ἧἥττον. 

Τὸ pe Y> a 3 , 5 ἈΝ ν Vv 5 4 5 , 7 

τετάρτον LOLOY τῆς οὔσιας, TO μηδὲν ἔχειν ἐναντίον, ἀποχύει χαὶ 
\ ἐξ 

ἄλλο ἴδιον, τὸ μὴ ἐπιδέχεσϑαι τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἧττον’ τὰ γὰρ ἐναντία 

2 τὸ om. Καὶ 3 οὐδὲ] οὐ Καὶ 4 εἰ Urb. 88: ἐὰν HKP 6 ποιότητι (alt. 1.) P 
f 

13 

30 

αὐτὰς scripsi: αὐτὰ libri 11 6 (utrobique) om. H Μήδεια] Eur. Med. 1067 

ὅτι om. P 14 εἰ -- ἐνέργειαι (15) om. KP 16 χαλῶς ΚΡ λέγει] : 

ἔχει H 21 ᾿Οδυσσεύς] Hom. v 18 22 ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης Urb. 35: ἀλλ᾽ ὁπῦ- a 
τερον ϑέλεις HKP 24 οἱ om. P ὅτι om. HP 26 γνῶσις αὐτὴ Urb. 35: αὐτῆς 
γνῶσις HKP 27 xotat H 29 post ἥρπασας addita αὐτῶν ἀκοῦσαι λεγόντον del. P 

εὐτυχῆ Urb. 35: ἐν τύχῃ HKP 32 οὐχ] μὴ Arist. 35 τὸ (ante ἧττον) om. 

, οὐδὲν | ἐναντίον ἐστί, πῶς ὁ λόγος χαὶ ὁ ϑυμὸς 284ν 
\ 

ἢ 

He 

᾿ 
= 

4 
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΄ > > ~ ro > 5 PF, 

τέλη εἰσιν, (τὸ δὲ μᾶλλον χαὶ Frtov) ὁδὸς ἐπὶ τἀναντία. χαὶ χαλεῖ μὲν 
> at z 5 ~. XN \ ἐδ \ ἘΝ ΄, a \ ss ? 

ἐναντία, φέρε εἰπεῖν, τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν, ὃ χαὶ τέλη εἶναι λεζεῦ 
~ > ~ s ~ \ + sO 

μᾶλλον δὲ χαὶ ἧττον τὴν ἐχ τοῦ λευχοῦ εἰς τὸ μέλαν μεταβολὴν ἣ τοῦ 
, > ΄ ᾿ > , 555 ea rw 

μέλανος εἰς λευχόν, uy ἀϑρόως γινομένην ἀλλ᾽ ὁδῷ τινι xeypquévyy, 
~ \ ΄ . - mA ~ » Xe 2 

5 τῇ χατὰ πρόσβασιν éx τοῦ λευχοῦ ἢ τοῦ μέλανος εἰς τὸ ἕτερον μεταποιήσει. 
σ ee ND! , 2 \ \ ΄“ Nee \ σ Ἁ ~ 3 

ὅπου τοίνυν τὰ ἐναντία, Exel χαὶ TO μᾶλλον χαὶ ἧττον, χαὶ ὅπου τὸ μᾶλλον 

χαὶ τὸ ἧττον, Exel χαὶ τἀναντία. χαὶ πάλιν ὅπου τἀναντία οὐχ εἰσίν, οὐδὲ 
"“ὡὧλ > ~ 5 

μᾶλλον οὐδὲ ἧττον, χαὶ ὅπου οὐδὲ μᾶλλον οὐδὲ ἧττον, exer οὐδὲ ἐναντία 

εἰσίν: ἀεὶ γὰρ ταῦτα τὰ τέσσαρα συμβαίνει ἀλλήλοις τὰ εἰρημένα. ἀλλὰ 

10 ταῦτα ἀληϑὴῇ καὶ χατὰ [᾿λάτωνα (κατὰ γὰρ [᾿λάτωναν πάντα ἔωμεσα λέγε- 
ται" οὐδὲν γὰρ atloows, φησί, ὑεταπηδᾶ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου εἰς τὸ πάντως 

ἐναντίον, οἷον τὸ λευχὸν οὐχ ἀϑρόως μεταπηδᾷ, ἀλλ᾽ ὁδῷ τινι χέχρηται 

χαὶ γίνεται ἧττον λευχὸν χαὶ ἔτι ἧττον χαὶ ἧττον χαὶ οὕτω | μέλαν. χατὰ 258: 

᾿Αριστοτέλην δὲ οὐ πάντα ἔμμεσα τἀναντία, ἀλλ᾽ οἷδε χαὶ ἄμεσα ἐναντία, 

15 εἰ χαὶ δύο μόνα, ἄρτιον χαὶ περιττὸν χαὶ νόσον χαὶ ὑγείαν. τινὲς dé 
ὅτι χαὶ τούτων εἰσὶ μέσα’ τοῦ γὰρ ἀρτίου τοῦ δίχα διαιρουμένου μέσα 

τρία, ὃ ἀρτιάχις ἄρτιος, ὅστις ἕως μονάδος δίχα διαιρεῖται, ὡς ὃ τριά- 

χοντα δύο εἰς δεχαὲξ χαὶ ὀχτὼ χαὶ τέσσαρα zat δύο χαὶ ulav, χαὶ ὃ 

περισσαάρτιος, ὅστις πολλὰς τομὰς ἀρτίας δεξάμενος εἰς περιττὸν ἀριϑυὸν 

20 λήγει, ὡς ᾿ὃ τεσσαράχοντα ὀχτὼ εἰς εἴχοσι τέτταρα χαὶ δώδεχα χαὶ ee χαὶ εἰς 

περιττὸν λήγει τὸν τρία, χαὶ ὃ ἀρτιοπέριττος, ὃς δίχα μὲν διαιρ 
δὲ τὰ τυήματα αὐτοῦ περιττά εἰσιν, ὡς ὁ ὀχτὼ χαὶ δέχα εἰς ae 

διαιρούμενος. ἀλλὰ τούτων μὲν τῶν ἀριϑμῶν, φημὶ ἀρτίου χαὶ περιττοῦ, 
; ὃ ΄ Ὁ υέσοι, ὥς Baa; οἱ εἰρημένοι, νόσου 6& χαὶ ὑγείας ἢ ieee ὃ δὲ 

aes 

{Ξ 

, Ἃ σ ΟΝ 

25 ᾿Αριστοτέλης εἰχότως φαίη ἂν πρὸς τούτους ὅτι ἁπλῶς ἀρτίου χαὶ ἁπλῶς 
5 4 a. \ wv 7 , 

| περιττοῦ οὐδείς ἐστι Heads, ὑμεῖς ὃς τινὰ ἄρτιον Se 6 γὰρ ἀρτιάχις 
\ » 2 

ἄρτιος τὶς ΕΓ: ἐστιν, οὐχ ἁπλῶς ἄρτιος. χαὶ νόσου χαὶ ὑγείας οὐδέν 

ἐστι μέσον" εἰ γὰρ χαὶ νομίζεται εἶναι μέσον 7 ἀναχόμισις χατὰ τοὺς ἰατρούς, 
Χ δος 

οἱ τῷ πρὸς αἴσϑησιν χατὰ φύσιν χαὶ τι" φύσιν ἐξετάζοντες ὑγείαν χαὶ 

80 νόσον λέγουσι μέσην τὴν ἀναχόμισιν, ἀλλ᾽ ὃ ᾿Αριστοτέλης τῷ ἀχριβε 

χατὰ φύσιν χαὶ παρὰ φύσιν χρίνων τὴν ὑγείαν χαὶ τὴν νόσον οὐδὲν λέγει 

μέσον αὐτῶν εἶναι. ταῦτα ὃ JSS is. 
"Eéwdev δὲ ἀποροῦσιν ὅτι ἀνωτέρω ἔλεγεν ὅτι ἢ οὐσία ἐπιδέχεται τὸ 

υᾶλλον χαὶ τὸ ἧττον, νῦν δὲ λέγει ὅτι οὐχ ἐπιδέγεται. χαὶ λύομεν τὴν 

1 τέλη scripsi: τέλους HKP (cf. Arist. Metaph. I 4 p. 1055412 sq.) τὸ δὲ μ. zat 

ἧπτον ex Urb. 35 inserui 28 τέλους HP A γινομένη et χεχρημένη H 

7 τὸ {ante ἧττον) om. Κα 8 χαὶ ὅπου οὐδὲ] ὅπου δὲ P 10 χατὰ γὰρ Πλά- 

twva inserui (cf. Tim. p. 67 Esq.) πάντα om. KP; an πάντα τἀναντία ? (ef. v. 14) 

| 11 οὐδὲν scripsi: οὐδὲ libri ἀπὸ τοῦ--μεταπηδᾶ (12) in mrg. suppl. H 15 εἰ xat 

. om. K εἰ Urbs 959: ἡ HP dotioy xt\.| cf. Cat.c. 10 p. 1244. 6 16 ὅτι 

om. KP 17. 18 τριαχοστὸς δεύτερος libri 18 ὠχτὼ P 19 περισάρτιος H 

ὃς K: ὅτις P 20 6 om. HP τεσσαραχοστὸς ὄγδοος libri 21 τὸν om. K 

24 ἀναχόμισις Καὶ 29 τῶν Urb. 35: τὸ HP: τὰ K ὑγείας καὶ νόσου Κα 30 6 om. H 

31 παρὰ seripsi: πρὸς τὴν HKP 33 ἀνωτέρω] p. 267 34 τὸ (ante ἧττον) om. H 
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. ‘ led Ἁ b] ; \ X 4 

ἀπορίαν οὕτως" ὅτι χαὶ ἐπ ee χαὶ οὐ αὐτὴ γὰρ πρὸς ἑαυτὴν παρα- 
~s 3 ΄ 5 4 

βαλλομένη οὐ λέγεται μᾶλλον χαὶ ἧττον (ἄνϑρωπος γὰρ ἀνθρώπου οὐ λέγε- 
ν as ΄ ~ ald >) , A 

ται μᾶλλον ἄνϑρωπος, οὐδὲ αὐτὸς ξαυτοῦ), ἢ μέντοι ἄτομος οὐσία πρὸς 
Ἁ ‘ “x ~srys “» ᾿ ’ Ψ, , 

τὰς γενιχὰς χαὶ εἰδιχὰς παραβαλλομένη μᾶλλον οὐσία ἐστί. δευτέρα ἀπορία" 
ἤ Ἢ ye or ΝΣ 4 ἘΞ se al 327 2 

5 OTL πῶς ὁ Aprototehys ast ἔϑος ἔχων ἐν τῇ ἀποδόσει τῶν ἰδίων τῆς 

οὐσίας λέγειν εἴ τε μόνῃ ὑπαρεῖ ἢ οὐ μόνῃ χαὶ εἰ πάσῃ ἣ οὐ πάσῃ; νῦν 

οὐδενὸς τούτων ἐυνήσϑη; χαὶ λέγομεν λύσιν τοιαύτην’ ὅτι ὡς συνεπι- 

χριϑὲν αὐτὸ ἔχομεν τῷ πρὸ τούτου ἰδίῳ, νῦν ge αὐτό" ε 

undev ἔχειν ἐναντίον. ὅπερ ἣν πρὸ τούτου ἴδιον, ἕπεται τὸ μὴ δέχεσϑαι 

10 τὸ μᾷλλον χαὶ τὸ ἧττον, ἐχεῖνο δὲ οὐ μόνῃ τῇ οὐσίᾳ ὑπῆρχεν, οὐδὲ τοῦτο 
ery nee : : , \ 

Μον τῇ OUTLA ee αλλα χαὶ τῷ ποσῷ" το γα ὍΝ A gees τὶ 
ay 

= Cc a 1) A Ὁ R ' 
i 

<5 a7 ayy \ Y > Θ᾽ ἈΝ εἶ AS aN Ἢ 
πηχυ οὐχ ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἧττον, οὐδὲ τὸ πέντε ἢ τὸ ὄεχα. 

oe > ΄ : ~\> > > > ΄ ΕῚ - a 

τρίτη ἀπορία" εἰ τὸ μᾶλλον ual ἧττον οὐχ ἐπιδέχεται 7 οὐσία, πῶς ὃ 
> bd ἀέρα ἥττον ϑερμὸν ss 2 ἢ " ~ ΄ 

᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ ΠΕρὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς λέγει τ 
΄ ᾿ ~ % ΄ a. ~ \ τ) aed > 4 ic eae > ΞΡ 

15 ὡς πρὸς πῦρ. οὐσίαι δὲ ταῦτα; χαὶ λύει ὁ ᾿Αλέξανδρος λέγων ὅτι οὐ χαϑὸ 
᾿ ΄ 

οιἰότητας. 255" 
> > ττον ἐπι- 

οὐσίαι τὸ μᾶλλον ual τὸ ἧττον ἐπιϊδέχονται, ἀλλὰ χατὰ τὰς πὸ 
οἴκοι ὅτι τς χατὰ τὰς ποιότητας τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ 7 

is ληφϑῶσιν: Exdoty γὰρ πλείστη ἐστὶν ἐν ἫΝ το 

sense ΤῊ χαὶ οὐ τῷ μᾶλλον zal ἧττον διαφέρουσιν" εἰδοπεποίηνται γὰρ 

90 ταῦτα χαὶ ὑφέσεις εἰδῶν εἰσιν. ἢ ual ἄλλως" ὅτι τὸ ἧττον ὅπερ τὸ μᾶλλον 

γινόμενον οὐχ ἐξέστη τοῦ οἰχείου εἴδους, 6 δὲ ἀὴρ ἀμετρίαν πυρίας ϑερ- 
μότητος ἐπιδεξάμενος ἀπώλεσε τὸ ἀὴρ εἶναι. 

p. 4110 Μάλιστα δὲ 
a 

to qn 

σ Y> ~ 5 ΄ ᾿ ΄ ΟΥ̓ ‘ pee: | ez ~ B} ~ 

ἔχτον ἴδιον τῆς οὐσίας τὸ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν οὖσαν τῷ αἀριϑμῷ 
ῃ 

~ \ > ~ > ΄ \ ,~ \ 

δεχτιχὴν εἶναι τῶν ἐναντίων παρὰ μέρος. ual χαλῶς πρόσχειται τὸ παρὰ 

υέρος, ἐπειδὴ οὐχ ἅυα λευχαίνεται χαὶ μελαίνεται 6 Σωχράτης, οὐδὲ ἅμα 
νοσεῖ χαὶ ὑγιαίνει. τὸ ὃὲ μίαν χαὶ τὴν αὐτὴν τῷ ἀριϑυῷ χαλῶς πρόσχει- 

80 ται, ἐπειδὴ χαὶ 6 ἀριϑμὸς δέχεται τἀναντία, ἄρτιον χαὶ περιττόν, GAN οὐχ 

εἷς τῷ ἀριϑυῷ, ἀλλ᾽ εἷς τῷ εἴδει. ἄλλως te ὃὲ οὐδὲ ὡς ἐν ἀριϑμῷ 

τῇ συνίσταται τὸ ἄρτιον χαὶ περιττόν, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ὕλῃ τῇ δυναμένῃ χαὶ εἰς 
ἄρτιον χαὶ εἰς περιττὸν πΠ ὅλης γὰρ ἴδιον τὸ ἄλλοτε ἄλλο εἴδης 

1 αὐτὴ scripsi: αὕτη HKP 2 γὰρ---ἄνϑρωπος (3) iter. P 3 μέντι P 

4 χαὶ εἰδιχὰς om. P ἰδιχὰς H 5 τῶν ἰδίων om. KP 6 zat om. KP 
alt. εἰ scripsi: ἢ libri 8 alt. τῷ] τὸ HP 10. 12 τὸ (ante ἧττον) om. ΗΕ 
13 τὸ ἧττον P 14 ἐν τῷ I[lept γεν. καὶ φϑ.} cf. B3 p. 330525 15 πρὸς} 

πυρὸς Καὶ ὅτι om. KP 16 τὴν ποιότητα KP 19 ante εἰδοπ. add. 
ws P 21 ἀμετρίαν om. KP πυρίαν Καὶ 22 ἀὴρ] ἀεὶ Καὶ 

26 οὖσαν iter. P 27 Gextixov P καὶ om. Καὶ 29 δὲ om. HP 
τῷ ap.) τῷ ὁρισμῶ P: om. Καὶ 30 ἄρτιον om. P 31 εἴδει] ὑποχειμένω K 

ἄλλως te δὲ Urb. 35: τῶ ποτε HP: om. K 32 καὶ περιττόν --- ἄρτιον (33) in mrg 
suppl. H ante περιττόν add. to Καὶ 
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δέχεσϑαι χαὶ εἰδοποιεῖσϑαι. τὸ ἄρτιον τοίνυν xat τὸ τῈΡ ιττὸν εἴδη νοεί- 

σϑωσαν. οὐχοῦν ὁ ἀριϑυὸς ὅλῃ avadoyet δεχόμενος τὰ εἴδη ταῦτα χαὶ 
> τ x v \ \ \ ~ 

TOTE μεν ἌΡΑΣ TOTE OF περιττῆς γινόμενος. χαπὶ τῶν λοιπῶν TAP - 

τέο > ΄ \ ~ ys \ . 
LONWEVOV* TO yap πηχύσιον ξύλον AGL εἰς 

σ \ ξ΄ » δι «Α \ 

DV. χαι οἱ ἄρτιοι OS LTTOL OLVAVTAL χαὶ a τοῦ διαιρεῖται χαὶ εἰς περιττό 
>> \ \ ~ \ as 

περιττοὶ γενέσϑαι ἑτέρου προσϑηχῃ. ἀλλὰ χαὶ τὸ χρῶμα εἰ χαὶ δέχεται 
> ΄ \ ΖᾺ ΚΟΥ ΟΥ Ὁ) I Q ~ 5 [ἢ ~ v >>} } Ὧν - 

ταναντία, οἷον λευχὸν χαὶ uchav, ἀλλ΄ οὐχ ἕν τῷ Gotu ov, ἀλλὰ τῷ 
Vs ~ : ΤᾺΝ ~ , ΄ ΄ a ~ 

εἴδει ἕν. τοῦτο δὲ τὸ ἴδιον μόνῃ TH οὐσία ὑπάρχει διὰ τοιοῦτον λόγον" 
- , a , 5 1a ΄ ΄ 5 ΄ 

τὸ τῶν ἐναντίων Gextixoy συμβεβηχότων ἐστὶ δεχτιχόν (πάντα yup τἀναντία 
, , >I 4 ¢ , \ 

συμβεβηχότα), τὸ συμβεβηχότων δεχτιχὸν cape Dasa ὑπόχειται, τὸ συυ.- 

βεβηχόσιν ὑπ πον οὐσία ἐστί, μόνῃ ἄρα (τῇ) οὐσία ὑπάρχει τοῦτο. 

οὐ πάσῃ δέ" αἱ γὰρ δεύτεραι οὐσίαι ἄτρεπτοι οὖσαι οὐ δέχονται ταναντία. 
AN 
ἀλλ᾽ οὐδὲ πάσαις ταῖς ἀτόμοις τοῦτο Ondpyer: τὰ γὰρ οὐράνια ἄτρεπτα 

\ i ‘ ‘ 1 

ὄντα οὐ δέχονται tavavtia. ἀλλ᾽ οὐδὲ πᾶσαι at ἐνταῦϑα ἄτομοι οὐσία! 
> , ΄ > / Ἁ 

ἐπιδέχονται τἀναντία. ὥς τινες OT λαβον τὸν χύχνον. εἰ τύχοι, χατὰ τὸ 

ε 

aE) 

X ‘ , ΝΥ ia) 2 ke σ > νι ‘ 5 , 

λευχὸν μὴ μεταβάλλοντα. πρὸς ous ῥητέον ὅτι εἰ χαὶ τὴν ἐναντιότητα t | | H 
> ) i x anak WL x \ \ { \ \ 

τ ἀλλ οὖν ἕτ τ ὄεχεται, τὴν χατὰ τὸ ὑερμὸν χαὶ 

DY χαὶ ξηρόν. ταῦτα ἐν τούτοις. 

ταύτην μὴ ἐπιδέ 
ψυχρὸν χαὶ ae 

"At s ἑαυτὸν 6 Αριστητέλης ὅτι οὐ μόνῃ (τῇ) οὐσία. ὑπάρχει: πορξ fl 6s OS ξαυτὸὼ ρ νὴ ν JUL ἢ t δ) | ty, J }. ἐν pyet 

, “» ΄ Ν 

ἔχεσϑαι τἀναντία. ὧν ὁ μὲν 

ἶ ς 2ηθτ 
΄ ἊΝ Syed ΄ 5) vd id 5 \ ¢ Lm) ΄ῃ. ΝΜ “eo 

ὃ δὲ ἐνδιάϑετος: ὁ γὰρ λόγος ὃ εἰπὼν ὅτι “Lwxpatys xaddytar’ ἀληϑεύει 

on τοῦτο" δοχεῖ ΠΣ zat 6 hoyos χαὶ 7, δόξα on 

λόγος ποσὸν ἣ δὲ δόξα ποιόν, ἄμφω δὲ λόγοι, ἀλλ᾽ ὁ μὲν προφοριχὸ 

\ ΄ 1.73 Shh Ὁ, ἘΜῈ, Ese ον ΄ pee Nee Ἐν ~ NGL tee 
μὲν χαϑημένου, ψεύδεται δὲ ἀναστάντος. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῆς δόξης ἔχει. 

χαὶ λύει αὐτὸς χαὶ χατὰ ἔνστασιν χαὶ χατὰ αὐτιπαραστασεν: χαὶ ἄρχεται ἀπὸ 

νστασιν. ἔχει δὲ οὕτως" εν 

΄ 5 

= χεται tavavtia, ἀλλ 

τῆς ἀντιπαραστάσεως ὡς συμβαλλομένης πρὸς τὴν ἔ 
5 \ .~ σ \ ΄ A/F \ . ΄ > a > 

eee ea π᾿ πὰ 1 δύω χοὶ ὃ λόγος ἐπιὸ 

τρόπος τῆς ὑποδοχῆς διάφορος ἢ ὑὲν γὰρ οὐσία χατὰ τὴν ἑἕαυτῆς μετα- 
va 

6 βολὴν δέχεται τἀναντία, - λόγος χαὶ ἢ δόξα αὐτὰ μὲν ἀχίνητα παντγ 
a -Κ τε χαὶ πάντως διαμένει, τοῦ δὲ πράγματος μεταβάλλοντος λέγεται αὖτ 

μεταβάλλειν δίχην τοῦ δεξιοῦ πῶς ἀριστεροῦ τῇ τοῦ τοῦτο, USTUSTAGE 

δεῖται οὖν προσδιορισμοῦ 6 λόγος" Get γὰρ προσϑεῖναι χατὰ τὴν οἰχείαν 

ἑαυτῆς μεταβολήν, ὡς εἶναι τὸν ἢ τοιοῦτον" ὅτι μία χαὶ ἢ αὐτὴ οὖσα 

τῷ ἀριϑυῷ ἣ οὐσία δεχτιχή ἐστι τῶν ἐναντίων παρὰ μέρος χατὰ τὴν οἰχείαν 

το ΤΠ ν ἔστι ὃὲ χαὶ ἄλλως λῦσαι τὴν ἀπορίαν ταύτην, ὅτι οὐ 

διέμεινεν ὁ αὐτὸς λόγος" ἄλλος γάρ ἐστιν ὃ εἰπὼν Gtr‘ Σωχράτης κάϑηται᾽ 
χαὶ ἄλλος 6 εἰπὼν ὅτι euecavenc οὐ χάϑηται᾽ ἀναστάντος αὐτοῦ" ὁ γὰρ 

- » ΄ Η 5 5» Νὰ By) ΄ ν = ee ἘΣ 

λόγος ἅμα ἐρρήϑη χαὶ οὐχ ἔστιν: οὐδὲ γὰρ ἀναμένει τὴν τοῦ πράγματος 

1 εἴδει Η Ὁ χατὸ P (pr. τῶι τὸ P 8 τῇ om. HP 9 ἐναντίον 

(pr. 1.) Καὶ 10 ante Gext. additum ἐστι del. H 11 μόνως KP τῆι Inserui ex 

Urb. 35: om. HKP 14 ἀλλ᾽ --- τἀναντία (15) in mrg. suppl. H 15 τύχει HP 

19 μόνηι τῆι Urb. 88: μόνη Η: μόνως KP 20 τοῦτο om. Κα 24 xat (post 

αὐτὸς) om. K 28. 29 πάντοτε xat H 30 μεταβάλειν H 32 ἡ, om. HP 

35 6 σωχρ. H 37 ἐρέϑη (sic) H 
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΄ ΄ >) . δὲς) v 

μεταβολήν, ἵνα ἀληϑεύσῃ ἣ ψεύσηται. ὁμοίως δὲ χαὶ ἢ δόξα ἄλλη ἐστὶν ἢ 

χατὰ προχείρισιν ἢ λέγουσα ᾿ ΣΣωχράτης χάϑηται᾿ χαὶ ἄλλη παλιν προ- 
Ὕ ΄ 5 , 5 wt 9 ΄ > > 

χειρίζεται ἢ λέγουσα ὅτι ᾿ Σωχράτης, ἀναστάντος αὐτοῦ, 0d χάϑηται. εἰ 
as Bb] \ “ὍΝ > > » ΄ ΄ 

δὲ χαὶ δῶμεν ὅτι ἢ δόξα ἐπιδέχεται ἀλήϑειαν χαὶ ψεῦδος, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἢ δόξα 
χαϑ᾽ ἑαυτὴν ἀληϑεύει ἢ ψεύδεται, ἀλλ᾽ ἣ ψυχὴ χατὰ τὴν δόξαν: οὐ γὰ 5 xa? ἑαυτὴν ἀληϑεύει 7 ψεύδεται, Ψυχὴ χατὰ τὴ γὰρ 

Ἐς Ξ τ x > 5 > ~ /F. »“ἤ » ΟΣ ayn ἢ δόξα ual ἑαυτὴν δοξάζει, ἀλλ᾽ 7 boyy τῇ δόξῃ δοξάζει ὥσπερ γὰρ 
x, 7 ~ c "2 33 v ~ , oa >) 

οὐ λέγομεν τὴν χεῖρα ὑφαίνειν ἀλλὰ tov ἄνϑρωπον τῇ χειρί, οὕτως οὐδὲ 
~ a? ar >. ΄ ΑΚ ΄ X ἐπ NE at oo fe AS ae 4 ἣ δόξα δοξάζει ἀλλ᾽ ἢ ψυχὴ tH δόξῃ δοξάζει. αὕτη ἢ αντιπαράστασις. 

~ ~ » ΄ 5 ~ ΄ ΄ 
ἣ δὲ ἔνστασις τῆς ἀντιπαραστάσεως λαβομένη τῆς eer ὅτι 6 λόγος χαὶ 
id ΝΡ» ~ ~ ‘ 

10 7 δόξα ἀχίνητα μένει, ἀλλὰ τῇ τοῦ πο τς περὶ οὐσίαν μεταβολῇ δεχτιχὰ 
yivetar τῶν ἐναντίων, φησὶν ὅτι οὐ δέχονται τἀναντία" οὐδὲν γὰρ αὐτὸ μὴ 

΄ 

υεταβάλλον δύναται τἀναντία δέξασϑαι, ἐπεὶ τί χωλύει τἀναντία συν- 
4 3 , ς ΄ 

υπάρχειν ἀλλήλοις, οἷον λευχότη τα χαὶ ushaviay ἐν ἑνὶ ὑποχειμένῳ: χαὶ 
5» ~ 5 

ἔστι τελεωτέρα ἣ ἔνστασις τῆς ἀντιπαραστάσεως, ὅτι προσδιορισμοῦ οὐχ 

15 ἐδεήϑη. χαὶ ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 

> ? \ ie 

᾿Ν \ ΄ , Σ , 
Εἰκότως ὃὲ ἀπορήσει τις πρὸς tov ᾿Αριστοτέλην ὅτι ‘tt φῇς. ᾿Αριστό- 

ἔχεται ἀλήϑειαν χαὶ ψεῦδος; χαὶ φαίη ἂν ᾿Ἄριστο- 6 

ἔλης ὅτι οὐδὲ 6 λόγος ἀληϑεύει nat Veddeta Gua οὐδὲ τὸ πρᾶγυα μόνον, 
GAN ἢ συμπλοχὴ τοῦ λόγου χαὶ τοῦ πράγματος: ἢ γὰρ συμφωνία τῶν 

20 δύο ποιεῖ τἀληϑές, ἢ ὃξ | ἀσυμφωνία τὸ ψεῦδος: ὡς γὰρ τὸ ὑποδεδέσϑαι 256" 

οὐχ ἐν τῷ ποδὶ μόνον οὐδὲ ἐν τῷ ὑποδήματι μόνον, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἐφαρμογῇ tT 
~ > Ν ¢ > is4 Χ 2 , X ΄ Ὑ 

τοῦ TO00S πρὸς τὸ ὑποοηυα, OLTW XA ET λόγου χαι πραγμάᾶτοης ἔχει. = 

Cc Se 

2 Ay, ay a7 , > ΄ , \ o , 

Ἀποροῦσι δέ τινες τέσσαρας ἀπορίας, πρώτην μὲν ὅτι ς λέγεις, 
ee) ΄ σ ΄ ΄, > wan » ΄ "Ὁ 

ω Αριστότελες, οτι Ί οὐσια ον ξπιοξχεται ταναντιαΣ 00 

τῷ or ἢ ραμμὴ ἐπιδέχεται εὐθύτητα χαὶ χαμπυλότητα᾽ πρὸς ὅ φαυεν ῇ i? Hed alld | ci OS YET SS ς ὑΐν β Jule . tp > vs} 

as ὅτι ποία γραμμή; εἰ μὲν ἢ μαϑηματιχή. toot ἔστιν ἢ ἐπινοίχῳ Aap- 

βανομένη, αὕτη ἄλλοτε ἄλλη ἐπινοεῖται. εἴ δὲ ἣ φυσιχή, ἢ ὕλη χατὰ 

τὴν γραμμὴν ἐδέξατο. ἔτι ἢ δευτέρα ἀπορία" ὅτι “ἰδοὺ ἢ αὐτὴ πρᾶξις 
οἷον ἢ ἀχρατής. χαὶ φαύλη ὡς πρὸς τὸν σπουδαῖον χαὶ ἐπαινετὴ ὡς πρὸς ieee 

Snes > v eae o o ~ » ~ 
30 τὸν ἀχόλαστον᾽. χαὶ ἔστιν ἢ λύσις ὅτι αὕτη ὡς ἐν τῷ αὐτῷ νῦν 

ῳ Vv > / > \ ] “4 ~ ὧν ΄ >. ΄ 

ἔχουσα δεδεγμένη ἐστὶ ταναντία, ἐχεῖ δὲ πρόσχειται τὸ δεχτιχή, χαὶ ὅτι 
peas Ves was ᾿ \ vv = Qe?) ae aa) ay, a δ oe >] ) ΄ ΄ 

πρὸς ἄλλο zat ἄλλο παραβαλλομένη τἀναντία δοχεῖ ἔχειν, οὐ zat αὑτὴν, 
Ὁ. δ διὸ χαὶ δυνάμει, οὐχ ἐνεργεία. τρίτη ἀπορία" ὅτι ᾿ πῶς ἢ αὖτ Ἢ χίνησις ἐπι- 

6 δέχεται χαὶ ταχυτῆτα χαὶ Boadvtyta;’ zat λέγομεν ὅτι οὐχ ἣ ula τῷ 
> ~ ἌΡ τ ἜΑ Ae. = eS Η \ LANG Ven ΄ a = ΄ δ τας ΄ «ς ἀν Ἂς 

35 ae ἄλλη ee. Hy agers υκαὶ coh ἢ ase τετάρτη ἀπορία ᾿ πῶς 
ς ΄ 5 nr ~ ΄ ? 

ὃ χρόνο φησίν, ᾿ἐπιδέχεται φῶς χαὶ σχότος zat ἡμέραν χαὶ νύχτα: 

ἀληϑεύσει H 2 προχείρησιν ἩΚῚΡ 3 ἀναστ. αὐτοῦ post xa}. ponas 

4 oy H alt. 7 om. P ὃ ἀλλ᾽ — δοξάζει (6) om. P 11 δέχ] 

δέδεχται K αὐτὸ Urb. 35: αὐτῶν HKP 12 μεταβάλλων P? χολύει P 
14 τελειωτέρα H 17 alt. 6 om. P 22 τοῦ λόγου (sed tod del.) H 23 λέγει 

24 ὁ ἀριστοτέλης Κα 26 pr. ἡ om. H: superser. P 27 éxowota H εἰ δὲ 

ἡ] εἰ δὲ H: 7 δὲ P 29 pr. zat om. K 90 ἀμφώτερα P 92 παραβάνιον 

Urb. 35: παραλαμιβανομένη HKP 3d πῶς -- ἀπορία (34) om. Καὶ 84 οὐχ ἡ 

Paris. 1917: οὐχὶ HP 36 νύχτα zat ἡμέραν (χαὶ post σχότος om.) KP 
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5 "- ν» , aay ra ~ > ~ 

χαὶ héyousv ὅτι οὐχ ὃ χρόνος ἀλλ᾿ ὁ ἀγρ ἐστιν ὃ ταῦτα ἐπιδεχόμενος. 

ὃ δὲ ἀὴρ οὐσία ἐστί. ταῦτα χαὶ περὶ οὐσίας. ἐν οἷς σὺν ϑεῷ χαὶ ἢ 

παροῦσα πρᾶξις. 

Περὶ ποσοῦ. 

οι a) i o ~) Θ [πα] Φ σ᾽) o7 τ“ A °o Qa (=) Cc? a o- (= Os, τ (ὧν Q εἰ - on ΞΕ ξ [ῳ Qa ἘΞ (ὃς < Φ < Aa or on ἢ“ Q Cc < ΟἹ oS My 
ΠῚ 

M \ Ss >) 7 A ἘΣ aN 5 (py ee ἘΣ} fy Ar a7 

Eta THY οὐσίαν περὶ ποσοῦ διαλαμβάνει ὁ ᾿Ασιστοτέλης. ἕξ δέ τινα 
~~ ear ~ , , 

δεῖ ζητῆσαι ἐπὶ τῆς παρούσης χατηγορίας, πρῶτον usy τὴν THE 
‘ 

\ 5 ΄ > (2 

THY πρὸς THY οὐσίαν, δεύτερον εἰ γένος τὸ ποσὸν συνεχοῦς ual διωρισμένου, 
΄ ΄ x \ ~ ΄ ~ 7 aN 

τρίτον εἰ τούτων ἐστὶ μόνων γένος ἢ χαὶ τῆς ῥοπῆς, ὥς φησι [lAdtwv xat 
>] 5 ~ ΄ > “2 ΄ \ » 

10 Apyoras xat [Itohsuatos ὁ ἀστρονόμος, τέταρτον τί ἐστι συνεχὲς χαὶ τ' 
> 

διωρισμένον, πέμπτον € τς ς =~ ua . ΄ σ > 
ὑγιῶς ἔχει ἢ διαίρεσις τοῦ διωρισμένου, ExTov εἰ 

΄ ΄ pean ry AF ~ ς ΄ 5) ~ D7 
ὑγιῶς ἔχει ἢ διαίρεσις τοῦ συνεχοῦς. ὧν 86 ἢ παροῦσα ϑεωρία τὰ (πρῶτα) δύο 

.-“ 
- ΄ - i? id ded ΚΕ, Vv σ a “Αἱ ΄ \ x 5 / A 

ζητήσει, (πρῶτον) τίς ἢ τάξις, τοῦτ᾽ ἔστιν ὅτι διὰ τί μετὰ τὴν οὐσίαν περὶ 
ποσοῦ διαλαμβάνει. χαὶ λέγομεν τούτου ἕξ αἰτίας, πρώτην ὅτι ἢ οὐσία δύο 

5 

15 ἑαυτῆς ἰδίοις τῷ ποσῷ χοινωνοῦσα, τῷ μηδὲν ἔχειν ἐναντίον χαὶ μὴ ἐπι- 
“ἊΝ > wv ~ >) 

δέχεσϑαι τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον, χατ ἄμφω ταῦτα τοῦ ποιοῦ διαφέρει" τῷ 
Ἢ 

~ , Ἁ 

γὰρ ποιῷ οὐδὲν τούτων ὑπάρχει" εἰ οὖν χοινωνεῖ τὸ ποσὸν τῇ οὐσίᾳ, τὰ 

ὃὲ χοινωνοῦντα δεῖ πλησίον ἀλλήλων εἶναι, εἰχότως μετὰ τὴν οὐσίαν περὶ 

ποσοῦ ὃια Ai oe αἰτία. ὅτι ἢ ὕλη ἀνείδεος οὖσα χαὶ ἄποιος 
30. τε ~ cof 

20 a TOGO χαὶ εἶ οὕτως ποιοῦται. τρίτη, ὅτι ἢ ὕλη τὸ μὲν 
Ἀ a a / \ αφυγεῖν (ἄποιος yap), τὸ δὲ ποσὸν οὐ διέφυγε μία γὰρ 

/ aS ~ \ \ a ,ὔ , 7 Ξ 

τῷ Apu, τὸ ὃς μία χαὶ τὸ ἕν χατὰ ᾿Αριστοτέλην mood. τετάρτη, ὅπερ 

δεύτερον δεῖ λεχϑῆναι ἐν ταῖς αἰτίαις, ὅτι Eder ele τὸν περὶ πολλοῦ 

χαὶ ὀλίγου ὌΝ χαὶ μιχροῦ χαὶ μεγάλου, παρέχχοντα μὲν ἐν τῷ περὶ ὃ" ' 
eras > ΄ ͵΄ > = 

25 τῆς οὐσίας λόγῳ (ἐχεῖ γὰρ μέμνηται αὐτῶν), νῦν δὲ ey Tk. ἘΠῚ Oe 250r 
t 

ἀπορήσεις Ὁ ὅτι “χαὶ ποιότητος ἐμνήσϑη ἐν τῇ οὐσίᾳ χαὶ πρὸ τοῦ 

ποσοῦ, ὅτε ἔλεγεν ὅτι at δεύτεοα! οὐσίαι torovds τι χαὶ ποιότητα σημαίνουσι, 
χαὶ διὰ τί uy τὸ ποιὸν τοῦ ποσοῦ προέταξεν:", ἐρῶ σοι χαἀγὼ ὅτι ποιότητος 
ἐμνήσϑη, οὐ τῆς νῦν προχειμένης τῆς ποιούσης μίαν χατηγορίαν τοῦ συμ- 

80 βεβηχότος, ἀλλὰ ποιότητος οὐσιώδους: περὶ γὰρ οὐσίαν τὸ ποιὸν ἄφο- 

ρίζουσιν αἱ πε TEE οὐσίαι. ae αἰτία, ὅτι ἔδει περὶ ποσοῦ διαλαβεῖν 

μετὰ τὴν οὐσίαν, ἐπειδὴ χαὶ ἢ οὐσία τὸ προ τθον χαὶ δεύτερον ἐπιδέχεται, 
τὸ δὲ πρῶτον χαὶ δεύτερον τοῦ ποσοῦ. ἔἕχτη αἰτία, ὅτι χαὶ αὐτὴ ἢ τάξις τοῦ 
ποσοῦ, ἐπε εἰδὴ χαὶ ὃ ἀριϑυὸς ὃ ποιῶν τὴν τάξιν. ἐν οἷς τὸ πρῶτον χεφάλαιον. 

1 χαὶ λέγ. ὅτι om. P τὰ tit. om. Καὶ 7 an αὐτῆς ὃ 8 yévous HP τὸ superscr. 

K: om. HP 9 τούτον H! μόνον Η Πλάτων] ef. Tim. p. 52 E sq. 10 “Apybtas] 

ef. Zelleri Ph. Gr. V p. 108 Πτολεμαῖος] fortasse spectat librum Περὶ ῥοπῶν, ef. Simpl 
De coelo p. 710,14 (Heiberg) 2.13 πρῶτα et πρῶτον addidi 15 αὐτῆς KP 

alt. τῷ om. HP 16 ante ἧττον add. to P 23 δευτέραν Καὶ αἰτ.] ἐναντίαις Καὶ 

27 ἔλεγεν] p. 801 31 τοῦ ποσοῦ P 32 pr. καὶ om. P 32. 33 ante 
δεύτ. add. utrobique τὸ H 33 τοῦ ποσοῦ Paris. 1917: ποσοῦ HKP 
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Δεύτερον χεφάλαιον, et γένος τὸ ποσὸν συνεχοῦς χαὶ διωρισμένου" δόξει : 

γὰρ αὐτῶν μὴ εἶναι γένος, τον ἐν τοῖς ὡς γένος εἰς εἴδη διαιρουμένοις τὰ 

εἴδη, οὐ δέονται ἀλλήλων, οἷον τὸ λογιχὸν οὐ δέεται τοῦ ἀλόγου οὐδὲ τὸ ἄλογον τοῦ 

λογιχοῦ πρὸς ἜΦΕΣ ανϑρώπου γὰρ ἀναιρεϑέντος τὶς ἵππος χαὶ βοῦς χαὶ 

5 τὰ τοιαῦτα, χαὶ πάλιν τούτων ἀναιρεϑέντων μένε: ἀνϑρωπος. τὸ ὃὲ συνεχὲς 

ποσὸν δεῖται τοῦ διωρισμένου, ae παντὸς σώματος an εἰσι bee 

χαὶ τὸ μὲν σῶμα τοῦ συνεχοῦς ποσοῦ τὸ ὃὲ τρία τοῦ διωρισμένου ποσοῦ. χαὶ , 

λέγομεν ὅτι τὸ σῶμα τριῶν ἐδεήθη διαστάσεων, οὐ τοῦ τρία ‘dette! 
, ΄ wy ἣν > \ 5 ‘ [4 c , 

συνέβη γάρ τηνάλλως τρεῖς αὐτὰς εἶναι, ἐπεὶ εἰ τὰ τρία ὡς τρία συνίστων 
~ ~ ρ» 5 , 

10 τὸ σῶμα, ἔδει τὰ ἄκραι, τρία συνιστᾶν τὸ σῶμα, οἷον λευχόν, μέλαν χαὶ 
ao 

> /> ΄ YS ΄“- 5 

TOLS ws γένος Ἐπ εἴδη διαιρουμένοις τὰ ELGY, τὰςιν οὐχ ET a My 
» 
Q [Ὁ 

‘ 
΄ ) a ΄ 

6 δὲ ᾿Αριστοτέλης τὸ διωρισμένον τοῦ συνεχοῦς προτάσσει. πρὸς ὅ φαμεν 
Ἁ 

ὅτι οὐ χατὰ τὴν τοῦ χοινοῦ φύσιν ἐδέξαντο τάξιν: διοίως γὰρ — αὐτῶν 
eee , σ \ X ν \ ia ΄ del pies μές 

15 EXATEDOY * WOTED γάρ το λογικὸν καὶ ἄλογον ομοιως Ξῷῦν. τι Ὁ Φ A Os a Ὁ x da 2 = [Ὁ] 

5 ‘ b) oO ‘ ΄ , ~ 

τὸ λογιχὸν διὰ τὴν αξίαν, οὕτω χαὶ τὸ διωρισμένον προτέταχται τοῦ 
΄ > > 

συνεχοῦς: ἐπειδὴ τὸ διωρισμένον ἑνὶ ἑαυτοῦ εἴδει, τῷ ἀριϑμῷ, διὰ πάντων 
Vv ~ 5 μ᾽ 5 ~~ 5 ΄ 

διήχει τῶν ὄντων" ἕχαστον γὰρ τῶν ὄντων 7 ἕν ἐστιν ἣ πολλά. 

- \ 
p. 4090 Tod δὲ ποσοῦ τὸ μέν ἐστι συνεχὲς τὸ δὲ Oo? ιωρισμένον. 

( 

΄ > ~ = i das =. ΟΞ ΞΩ > ae af ᾿ Le Ps δ 

20 Τρίτον Ἢν τῶν THOT ϑέντων τὸ ζητῆσαι εἰ TOUTWY μονῶν γένος ἐστιν 

O3 ἢ wat ῥοπῆς, ws Πλάτων εἶπε. χαὶ λέγομεν ὅτι οὐ svcd ἢ porh τρίτον © 
‘ 1 

εἶδος εἶναι τοῦ ποσοῦ, ἐπειδὴ 7% ῥοπὴ πάϑος ἐστὶ τοῦ συνεχοῦς ποσοῦ" 
~ ~ “ ~ Ἃ ΄ , 

πᾶν γὰρ σῶμα ἣ χοῦφον 7, βαρύ: ὥσπερ yap ἢ ϑερμότης οὐ ποιότης τ 
5 \ » > ΄ ΄ ΄ > 

ἐστὶν ἐν πυρὶ χαὶ ἀρτιότης χαὶ περιττόττης # ἃ τος τές εἰσιν οὐσιώδεις ἐν 
aN { 

σώματι διὰ τὸ πᾶν σῶμα ἢἣ χοῦφον εἶναι ἣ i βαρύ ύ. χαὶ ἄλλως δὲ τοῦτο bo or 

δειχτέον Ott οὔχ εἰσιν εἴδη τοῦ ποσοῦ ἢ ἀροῦν τῆς χαὶ ἢ βαρύτης, ἀλλὰ 
΄σ > ᾿Ν NG Και ΄ 50" > ~ ΄ ΤῊΣ κ᾿ ~ 

πάϑος, ἐπειδὴ τὸ διωρισμένον εὐθὺς ἐν τοῖς Delors ual ἀύλοις χαὶ νοητοῖς 
- y ε ~ ~ : ἔραν “ 

ϑεωρεῖται, ἐν οἷς οὐχ ἔστι ῥοπή. πρῶτον οὖν τὸ διωρισμένον εἶδος τοῦ 257 
, ιωρισμένῳ, 6 ἐστι σὺν εχές, τοῦτ᾽ 

9 

Sh X > an ~ 

ποσοῦ. δεύτερον ΟΞ TO ae aueels TW O 
‘ 

> 

30 ἔστι γραμμή, ἐπιφάνεια, σῶμα. οὐδὲν δὲ τοιοῦτον τ“ ἐστιν ἢ βαρύ, οὐ 

Ἰραμμή, οὐχ ἐπιφάνεια, οὐ τὸ μαϑηματιχὸν σῶμα, οὐ τὸ ἄποιον σῶμα. ἀλλὰ 

ὺ 
΄ ΄ ΄“ - \ 5» \ ΄ ~ Cr. ΄ 

πεποιωμένον μόνον. Tay οὖν χαὶ οὐ ποσὰ ἁπλῶς αἱ ῥοπαί. 
in ein inca 14 Τέταρτον ἣν τὸ ζητῆσαι τί συνεχ 

ν 
ἐς χαὶ τί διωρισμένον, χαὶ εἰ ὑγιῶς 

rae 
vom. Καὶ διαιρ.] διωρισμένοις HP 5 ὃ ἄνϑρ. K 7 τὸ δὲ --- ποσοῦ om. P i 
τι τὸ σῶμα om. KP 9. τηνάλλως seripsi: teve ἄλλως libri τρεῖς Κ΄: τρισὶν. 

ἸΡ εἰ] ἐὰν libri 10 pr. to] tw P! 12 Gtatp.] διαιρούμενα χαὶ P 

ἐπιδέχ.} δέχ. H! 15 ζῶα H 17 évi— εἴδει in spatio om. K 19 διωρ. 

τὸ δὲ συν. coll. Arist. (cf. v. 13) 21 Πλάτων] ef. p. 188,8 24 post meptt 
τότης defectum signavi, suppleveris ποιότητες οὐσιώδεις εἰσὶν ἐν ἀριϑμῷ, οὕτως χαὶ ἢ “OU 

a ~~ 
™ 

φότης χαὶ ἡ βαρύτης οὐσιώδεις scripsi: ποσώδεις libri 26 ἡ βαρ. καὶ 7 κουφ. 
coll. K 27 νοητ.] voepots KP 29 6] - ὅτε KP 90 ἐπιφάνεια---γρα 

(31) in mrg. suppl. P 32 μόνον] σῶμα KP 
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v ΄ ΄ foe ~ as ᾿ ΄ ᾿ > ~ ἔχουσιν Al τούτων ὑπογραφαί, ἑξῆς εἰπεῖν εν. συνεχὲς τοίνυν ἔστιν εἰπεῖν 
, ὩΣ ~ 3 - 

οὗ τὰ μύρια πρὸς ἕνα χοινὸν ὅρον συνάπτει, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ σημεῖον: ἐὰν 
5 ‘ \ ΄ ΄ ΄ yo \ 

γὰρ διέλῃς τὴν γραμμὴν εἰς ὁσαοῦν τμήματα, τὰ μόρια αὐτῆς κατὰ τὸ 
Bacto συνάπτει "ΠΣ δεῖ ὃὲ τὰ μόρια τοῦ συνεχοῦς δυνάμει λαβεῖν 

5 χαὶ οὐχ ἐνεργείᾳ, ἐπεὶ ἐὰν ἐνεργείᾳ λάβωμεν αὐτά, ποιοῦμεν τὸ συνεχὲς 
ν ¢ 

διωρισμένον. χαὶ φϑαρτιχὺς ἔστα! ὃ δρισμὸς τοῦ μεριστοῦ, ποιήσομεν ϊ ? 3 1 { ‘ i 

ὃὲ χαὶ τὰ οὐράνια, συνεχῇ ὄντα χαὶ ainady, φϑαρτιχὰ χαὶ μεριστά. 

οὐ μόνον ὃὲ τὰ μόρια τοῦ συνεχοῦς δυνάμει δεῖ λαβεῖν, ἀλλὰ χαὶ τὰς 

στιγμάς, ἤτοι τὰ σημεῖα, δυνάμει δεῖ λαβεῖν, οὐχ ἐνεργείᾳ" εἰ γὰρ 
, ΄ 3 , “y \ \ > 

10 ἐνεργείᾳ λάβωμεν αὐτά, ποιήσομεν πάλιν τὸ συνεχὲς διωρισμένον: πέρατα 
Η͂ ~ ~ ‘ " αν 5» ~ ΤῸ -- ἐπε ὦ no A ht 

γὰρ τῶν ραμμῶν τὰ σημεῖα, οὐχοῦν χαὶ τῶν μερῶν τῶν γραμμῶν 
γραμμαὶ γὰρ χαὶ ταῦτα. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ συνεχοῦς. διωρισμένον 

> 

δέ ἐστιν ob τὰ μόρια οὐ συνάπτει πρὸς ἕνα χοινὸν ὅρον: τὰ γὰρ μόρια 

τοῦ πέντε χαὶ τοῦ τρία οὐ συνάπτει πρὸς ἕνα χοινὸν ὅρον. δεῖ δὲ χαν- 

15 ταῦϑα μόριὰ ἐνεργείᾳ λαβεῖν χαὶ οὐ δυνάμει: ἐὰν γὰρ λάβῃ τις μόρια 
i 

δυνάμει, ποιήσει τὸ διωρισμένον συνεχές, χαὶ ἔσται 6 ὁρισμὸς αὐτοῦ φϑαρ- ὃ On. wy 

τιχός. 
, a ~ ~ ΄ - v cof , τς ἘΣ , 

Πέμπτον δεῖ ζητῆσαι εἰ ὑγιῶς ἔχει ἢ διαίρεσις τοῦ διωρισμένου" διαι- 

ρεῖται γὰρ τὸ διωρισμένον εἰς ἀριϑυμὸν χαὶ λόγον: ἕχάτερον δὲ τούτων δὃι- 
wn 

20 ὡρισμένον, ὃ μὲν ἀριϑμὸς ἐξ ἀνάγκης" εἰ γὰρ ἣν συνεχές, ἔδει εἶναι χοινὴν 

μονάδα τὴν ποτὲ μὲν μετὰ τοῦδε ποτὲ δὲ μετὰ τοῦδε λαμβανομένην, ὡς 

ἐπὶ τῶν μερῶν τοῦ ἐννέα, τοῦ τρία χαὶ τοῦ 86, ἔδει εἶναι μονάδα μέσην 

τὴν συνάπτουσαν, ἥτις μετὰ μὲν τοῦ ἕξ havBavoudvy ἑπτὰ αὐτὸν Tote 

μετὰ δὲ τοῦ τρίχ τέσσαρα αὐτὸν ποιεῖ, χαὶ εὑρίσχεται ὃ ἐννέα δέχα 
Ἦν \ > FT & a δ ΦΧ ny A ~ ΄ > “Ο 

80 χαὶ οὗτος ἕνδεχα, ὅπερ ἄτοπον: οὐδὲ yao ὡς ἐπὶ τοῦ σημείου χανταῦϑα 
7 αὐτὴ ἀναλογία σώζεται: τὸ γὰρ σημεῖον οὔτε προστεϑὲν αὔξει οὔτε t 

Seepapyevoy μειοῖ τὸ ποσόν, ἤγουν τὸν ἀριϑυόν. zal ὃ λόγος GE διωρι- 

Guévos ἐστίν, εἴ ys πάντως μεταξὺ δύο euler ἐστι σιωπή" ἐν γὰρ τῷ 

φίλος τὴς φι συλλαβῆς ἣ ἐχφώνησις ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴ 

80 τῆς συλλαβῆς. 7 οὖν παῦλα τῆς ἐχφωνήσεως τῆς πρώτης συλλαβῆς σιωπὴ 

>) , 

v hos ἐχφώνησιν 
~ 

αὐτῆς ἐστι, χαὶ τότε ἄρχεται ἐχφωνεῖσϑαι 7 Ἐν πὸ συλλαβή. χαὶ ταύτην 

νοητέον σιωπὴν μέσην δύο ΠΥ ἄνομο ’ 

ίω 
συυφώνων ἀνομοιότητα" χαὶ μεταξὺ γὰρ δύο ἐναντίων χινήσεών ἐστιν 

ς ἐχφερομένων διὰ τὴν τῶν 

ἠρευία, ὡς ἐν τῷ σφυγμῷ δείχνυται. εἰ δὲ χαὶ μή ἐστι μέσον | σύμφωνον 258r 

35 μεταξύ, ὡς ἐν τῷ “aro ὄρους᾽, ἀλλ᾽ ἵνα γένωνται δύο συλλαβαὶ χαὶ δύο 

ἐχφωνήσεις, σιωπὴν ἀνάγχη γενέσϑαι μέσον αὐτῶν τὴν διαιροῦσαν αὐτάς 

6 ὁρισμὸς] ἀριϑμὸς KP (ef. v. 16) 6. 10 ποιήσωμεν H 7 xat (post δὲ) om. P 

8 ἀλλὰ---λαβεῖν (9) om. KP 9.10 εἰ γὰρ évepyeta om. P 15 χάβει (alt. 1.) H 

16 ἔσται om. P 22. 24 τρία et τέσσαρα scripsi: τρεῖς et τέσσαρας libri (cf. p. 188,30) 

25 μετὰ] μεταξὺ Καὶ 24 αὐτὸν ποιεῖ om. K 24.25 ἔννατος δέχατος .. ἐνδέχατος 

libri 28 σιωπή in spatio om. Καὶ 29. 30 an παρὰ thy ἐχφ. τῆς hos συλλ. ἢ 

32 ἀνομοίων KP 34 ἡ ἦρεμ. H σφιγμῶ K (ef. Arist. De spir. 4 p. 482614sq.) 
35 ἀπὸ ὄρους] ἀπόρους ΗΡ γένονται Ρ 
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5» οὐχ ἂν γὰρ ἐζήτουν οἱ γραυματιχοὶ ἐπὶ τῶν μέσων φωνῶν, ποῖα εἰσιν 

ἀρχτιχὰ χαὶ ποῖα ληχτιχά. 

"Extov ἣν χεφάλαιον, εἰ ὑγιῶς ἔχει 7 διαίρεσις τοῦ συνεχοῦς" διαιρεῖται 
γὰρ εἰς πέντε, εἰς γραμμὴν ἐπιφάνειαν σῶμα τόπον γρόνον. φασὶ δέ τινες 

5 ὅτι ἀτελής ἐστιν ἣ διαίρεσις αὐτοῦ χαὶ πλεονάζουσα χατὰ ἄλλο χαὶ ἄλλο" 

τῆς γὰρ lee οὐχ ἐμνήσϑη ποσοῦ οὔσης χαὶ τῆς ἐπ gee ἐπ ls 
ae Oy, χαὶ ὀνόματι xat διὰ tod τόπου. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι τὴν χίνησιν 

ὡς ἀτελῆ παρῆχεν (asi γὰρ εἴς tt Opud ἢ χίνησις, at δὲ χατηγορίαι ἐν τῷ 

γεγονέναι ἔχουσι τὸ εἶναι χαὶ τέλειαί εἰσι). χαὶ ὅτι τῶν ὁμωνύμων ἣ 

10 χίνησις" ἔστι γὰρ ἐν οὐσίᾳ χαὶ ἐν ποσῷ χαὶ ἐν ποιῷ (ἐν οὐσίᾳ μὲν ὡς 

γένεσις χαὶ φϑορά, ἐν ποσῷ δὲ ὡς αὔξησις χαὶ φϑίσις. ἐν ποιῷ ὡς ἀλλοίωσις 
A 
ὃ ᾿ Ne ΤῊΣ cant οὶ νον, acer ECE λοιπὸς πηι τ τ ΕΣ ἢ χατὰ τὸ ϑερμὸν χαὶ ψυχρὸν χαὶ τὰς λοιπὰς ποιότητας), ἔστ' 

> 

τόπον χίνησις. ἐπειδὴ οὖν δμώνυμος ἣ χίνησις χαὶ ἐπὶ διαφόρους ἀνάγεται 
ἣν >. ~ 

χατηγορίας, εἰχότως ταύτης οὐχ ἐμνήσθη νῦν οὐδὲ εἶπεν αὐτὴν τοῦ ποσοῦ 

15 εἶναι. ὕστερον δὲ μετὰ τὴν παράδοσιν τῶν χατηγοριῶν περὶ αὐτῆς δια- 
> a. x ‘ f ~ b] ba ΄ ΄ Ὸο Ὁ» δὲ χαὶ τὸν τόπον τῇ ἐπιφανείχ, ὡς αἥπω δείξας 

΄ 

λαμβάνει. ἀντιδιέστειλ 

ὅτι ὃ τόπος ἐπιφανειᾶ (ἡ. ὦ στιν, ὅπερ δείχνυσιν ἐν τῇ Φυσιχῇ o yap [ἰλάτων 
> >) c > vy. - 

χαὶ Ol ἀπ αὐτοῦ τὸν τύπον σῶμα eheyov εἶναι τρί χ διαστατόν. 
ry 1 

p. 4020 Tod δὲ ποσοῦ τὸ μέν ἐστι διωρισμένον τὸ δὲ συνεχές. 

ι ra) ΄ X \ > . ΓΑ Ὁ ΄ \ \ 

20 Διελὼν 6 ᾿Αριστοτέλης τὸ ποσὸν εἰς συνεχὲς χαὶ διωρισμένον χαὶ τὸ 
οὐ ων / >) 2] \ \ Ld \ \ 5 > Ἁ 

οιωρίσμενον εἰς ἀριϑμὸν χαὶι λόγον χαὶ τὸ συνξεχες εις πέεντξ, εἰς Werte 
> A x 

oy a seu G Ὡς < @ Lav σῶμα τόπον “Al γρόνον, ὥστε εἶναι ἑπτὰ πάντα τὰ εἰὸδη τοῦ ὶ a 3 

ποσοῦ, δύο μὲν τοῦ διωρισμένου χαὶ πέντε τοῦ συνεχοῦς, ὅτι τὰ δύο τοῦ 
΄ 

διωρισμένου χαὶ τὰ πέντε τοῦ συνεχοῦς, πιστοῦται ἐχ τοῦ δρισμοῦ ἑχατέρου. 

τῷ oq 

5 5 > ~ Ne mee > ~F a \ A Se gin 
χαὶ ὀφείλων ἐπὶ τοῦ ἀριϑμοῦ χαὶ τοῦ ae δεῖξαι ὅτι χαὶ ποσὰ χαὶ διωρι- 

σμένα, ἐπὶ usv τοῦ ἀριϑμοῦ δμολογουμένως λαβὼν ὅτι ποσὸν éx τοῦ πάντας 
᾿ 

ἐν τῇ συνηϑείῃ ϑέλοντας γνῶναι τὸν ἀριϑμὸν τῶν ἀνθρώπων ἣ ἵππων 

ἐρωτᾶν πόσοι εἰσὶν ὡς τοῦ ἀριϑμοῦ ποσοῦ ὄντος, τὸ ἕτερον χατασχευάζει 
ΩΝ ΄ ΄ ‘ ΄ Ya ὡς of x 

ὅτι διωρισμένον: εἰ γὰρ ἦν, φησίν, ὃ ἀριϑμὸς συνεχής, ἔδει εἶναι χοινὴν 

80 μονάδα, οἷον ἐπὶ τῶν μερῶν τοῦ ἐννέα, λέγω δὲ τοῦ ἕξ χαὶ τοῦ τρία, ἥτις 

μετὰ μὲν τοῦ ἕξ λαμβανομένη ἑπτὰ αὐτὸν ποιεῖ μετὰ δὲ τοῦ τρία τέσσαρα, 
΄ ΄ > > Yo > ~ Saks, 

nat εὑρίσχεται ὃ ἐννέα δέχα χαὶ οὗτος Evdexa, χαὶ τοῦτο en 
» - ΄ b) ~. x \ 

. ἄπειρον: οὐδὲ γὰρ ὡς ἐπὶ tod σημείου χἀνταῦϑα ἔχει τις εἰπεῖν" τὸ γὰρ 
4 “ ~ ~ Vp Ss ‘ 

ἐς ὃν μεριστῇ προστιϑέμενον τῇ Ἰραμμῇ οὐχ αὔξει αὐτὴν οὐδὲ σημεῖον avep 

co σι 

5 ~ \ > ΄ / 

ἀφαιρούμενον peor, χαὶ ἢ Ἰραμμὴ πλατὴς οὖσα πλάτει προστιϑεμένη ἀπὸ 

πλάτος οὐ ποιεῖ, χαὶ ἢ ἐπιφάνεια τῷ βάϑος ἔχοντι προστιϑεμένη ἀβαϑὴς 2587 

2 χαταληχτ. Ρ 6 ποσοῦ---ἐμνήσϑη (7) in mrg. suppl. P 8 ὁρμᾷ scripsi: ὁρᾶ libri 

11 δὲ om. K 12 τὸ om. Καὶ 17 ἐν τῇ Φυσιχῇ] A 2 p. 209431 sq. Πλάτων] 

v. Zelleri Phil. Gr. If p. 615 20 διελὸν H 23 post ὅτι add. δὲ HP: eras. K 

24 τὰ om. Καὶ 6p.] διορισμοῦ Καὶ 29 διορισμ. P 30 tert. τοῦ om. Καὶ 31 μὲν 
om. KP λαυβανομένου H δὲ om. K τέσσαρες libri 32 ἔννατος δέχατος 

ς , ἑνδέχατος libri (cf. p. 187,24) 34 μεριστῇ scripsi: μεριστῷ libri 
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~ 

οὖσα βάϑος οὐ 
λόγου δεῖξαι ὅτι χαὶ ποσόν 

, σ ΄ ΓΑ ἮΝ ΄ » 

βάνει ὅτι ὃ λόγος διωρισμένος, εἴ γε 
΄, ΄ vo Vv o 

σιωπὴ. ως 0 ὴ ee οτι 

or 

΄ ΄ς ν 

ὁ λόγος, εἴ γε χαταμετ 
ia 

ετρούμενον ποσόν. ὃ ‘ 3 

βραχείᾳ συλλαβῇ λόγος 

χαὶ αὐτὴν χαταμετρε a 

τεσσάρων χρόνων, ἣν xat 

10 

οὖσα τῆς παρὰ τοῖς μετριχο 
\ x 

μαχρὰν οὐ τ ετρεῖ: οὐδὲ 
~ 

ὧν αὐτοῦ 
2 
Ξ 
-i 

ξ 
εἶναι, 

aa φασιν. αὐτοῦ οὐ 

διὸ χαὶ ἑνιχῶς 

TE 
we 

20 τὸ 

ἑνὸς ἥμισυ χρόνου, 

οὔσης τῆς 

Ox ὡς vy οὐσῶν τ 

δοτιχῇς 

’ 

Xx 

0 
oo 

μισ 
- 80 μέρος τὸ ἕν τοῦ ἑνὸς 

μετρητιχὸν τούτων τῶν ε 

4 εἴρηται] p. 187,28 ante 
del. P 7 xatapetpettae 

Veris πρὸς 6 φαμεν ὅτι οὐ 

10 μακρᾶς -- μετριχοῖς (11) om. P 

in mrg. suppl. K 

πλεονάζειν (19) om. Κα 

τρεῖς libri 19 ἀποπληρ. H 

23 post τόνος defectum signavi: 
suppl. K?: 

δύο πίπτει 

ἡμίσεως ἢ 

τρεῖς libri 

τρεῖς libri 

25 τὸν 

90 τὸ] τοῦ Ρ 

, 

TOVOS 

ποιεῖ. χαὶ ταῦτα 

oe 

ὁ χαταυετρούμενος beens ettat)* ἢ 

ost τὴν paxpdve + 

δίσημον χαλοῦσιν ὡς διπλασίαν τῆς παρὰ 

μετριχοῖς μαχρᾶς, χαὶ βραχεῖα ἐστι 
= 
> 

μέρος" τὸ γὰρ μετρητιχὸν μέρος 

πεὶ οὐ λέγεται μετρεῖν αὐτὸν χατὰ 
5S ~ 

TO τυχὸν αὐτοῦ, 

ιν 7 Pe eyacay, οἷον τρὶς μία τρία, 

ἀναπληροῦν χαὶ τελειοῦν, ὡς μὴ λεί; 

τέλειον χαὶ ἀνελλιπὲς χαὶ 
? Ξ ~ ~ 2 ¢ 7 ΄ παρ᾽ αὐτοῖς τοῖς μετριχοῖς ἀεὶ ἢ μαχρὰ δύο χρόνων, 

ὡς 

τελευταίας συλλαβῆς 

ἐπειδὴ αὗται at δίφϑογγοι χοιναί εἰσιν. 

ὃ τῶν ἘΠ ΠῚ πες 

“ο΄. ἢ δίφϑογγος χαὶ 

τόνον, pions χαὶ Μηδείαις. ἣν 
τὴν ἑνὸς ἥμισυ ROO ἢ ἑνὸς 1 

: 

τέταρτον, οὐχ ἄλλο οὐδὲν - 

ποσὸν add. to H 

inserui 

πᾶσα βραχεῖα χαταμετρεῖ THY μαχράν. 

conicias ex Olymp. τῶν δὲ 

XC Ps , a 

wey ἐν τούτοις. πάλιν ὀφείλων ἐπὶ τοῦ 
5 > ΄ ΄ 

ἐστι χαὶ διωρισμένον, ὡς Gpokoyobpevey hap- 

Le 
‘ πάντως ταξὺ δύο συλλαβῶν ἐστι 

ὌΝ σ 

οξ νυσι οτι π δείχι 

(a συλλαβῇ " 

ἀποροῦσιν 

λέγων 
Ἁ 

χαὶ βραχεία 
σ » 

ὅτι ἥρχει 
» , Q°\ 

Goa ποσῶν. Oto 

ἃ ἔστι γὰρ μαχρὰ παρὰ 

> Se a Ρ is 
παρ᾽ αὐτοῖς τριῶν χρόνων ὡς 

βοαγείας: ἣ O& τοιαύτη βραγεῖα τὴν τοιαύτην ῥῥάχξειας" ἢ Oe | Ῥρᾶχξια τὴ f 

1“ 
Ἀ ε ΄ , , το e 

ὃ τρία toy τέσσαρά μετρεῖ, ὡς μὴ 
΄ 

τοῦ ἀριϑμοῦ μέρος αὐτοῦ ϑέλει 
A | 5 7 id \ 

τοὺς ἀριϑμητιχούς: μέρος γὰρ 
\ 3,3? σ ΄ \ ahh στὶν ἥμισυ τρίτου, χαὶ 

/ 

λέγεται μέρος xat od μέρη. αὐτὸ δὲ τοῦτο 

πολλαπλασιασμῷ γεννᾷ ΠΕ ἀπαρτίζοντα, ὡς 
\ 27 Se 

ae QUO ξς" 

πειν ἡ - 

παλαιοῖς. οὔτε 

ἀλλ᾽ 

τὴν δῦ: 

ἀπλεόναστον παρὰ τοῖς 

οἴδασι μαχρὰν 

δίφϑογγον χαὶ υαχρᾶς γὰρ τὴν at 
327 » 

OUGETOTE πρὸ δύο συλλαβῶν πίπτει τῆνος, 

τελείων μαχρῶν" “Ὅμηροι γὰρ xat Meee πρὸ δύο ἔχουσ! 
, at ~ 

προστιϑεμένου ὃξ τοῦ 
v 
cyst 
ῳ)ξτ. 

μαχρὰ γίνεται χαὶ χαταβιβαζει 

- > 
ST 
Cite 67 χαὶ τοῦτο ἥμισυ χρόνου, 

τὸν 

ὧν τοίνυν λεγόντων τοιαύτην μαχρᾶν, 
- 

τρξει" 

ἐστιν, οὐ τρίτον, 

ὄνου βραχεῖα οὐδέποτε χαταμε οὐ γὰρ 

οὐδὲ γὰρ ἥμισυ αὐτοῦ οὐ 
ἼΠΕΣ τοιοῦτον: πᾶν γὰρ μέρος ἀριϑμοῦ 

εἰρημένων ἕν ϑέλει εἶναι. διὸ οὐδὲ 6 τρία ποτὲ μετρεῖ 

2 τῆς] τοῖς HP 

11 τῆς scripsi: τοῖς libri 12 οὐδὲ —- μετρεῖ 

13 ὃν PK μετριτιχ. Η! 18 οἷον 

τρὶς utrobique secripsi: τρεῖς libri tay H 

20 τέλιον P 22 ἥμισυ] ἡμίσει P: an ἡμίσεως» 

πρὸ δὲ τούτων τίϑενται ἐπὶ τέλους χειμένων in mrg 

at χαὶ οἱ διφϑόγγων ἐν τέλει εὑρισχομένων 

om. K 26 Tete: IP 

οὐ (ante tpitov)| οὐδὲ Καὶ 32 'μετριτιχ. H 

189 

7 post συλλαβὴ additum εἴπερ δὲ 

8 post μαχρόάν defectum signavi, supple- 

τρία] 

20, 30 ἥμισυ) an 
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A 4 > \ f 3 ~ > [4 5 Ψ 5 ~ 

τὸν τέσσαρα" οὐ γὰρ μέρος αὐτοῦ, οὐχ ἥμισυ, οὐ τρίτον, οὐδὲ ἕν τῶν 

τοιούτων" οὐδὲ γὰρ ἀπαρτίζει αὐτὸν ἀνελλιπῶς χαὶ ἀπλεονάστως, οἷον τρὶς 
, ss 4 ΄ 5 [ 5 A a7 ar ~ 

μία τρία λείπει (πάλιν yap ὃ αὐτός ἐστι), τρὶς δύο ἕξ πλεονάζει. ταῦτα 

μὲν περὶ τοῦ ee 
ἊΝ . ~ 3 ‘ , \ σ ow , 4 

5 To δὲ συνεχὲς διαιρεῖ εἰς τὰ πέντε. χαὶ ὅτι ἔχαστον τούτων συνεχές, 
> ΄ ΄ ‘ ΄ ΄, ~ δείχνυσιν ἐχ τῶν ὑπογραφῶν: ἣ γραμμὴ συνεχής, ὅτι τὰ μέρη αὐτῆς πρὸς 

ἕνα χοινὸν ὅρον συνάπτουσι,  Φ τὴν γραμμήν. τὸ σῶμα συνεχές, ὅτι τὰ 

μόρια αὐτοῦ | πρὸς ἕνα χοινὸν ὅρον συνάπτουσι, τὴν ἐπιφάνειαν. 6 χρόνος 259: 

συνεχής, ὅτι τὰ μόρια αὐτοῦ πρὸς ἕνα χοινὸν ὅρον συνάπτει, τὸ νῦν" τὸ 

10 γὰρ νῦν ἀμερὲς ὃν συνάπτει τὸ παρεληλυϑὸς τῷ μέλλοντι: ὃ yao ἐστι 

σημεῖον ἐν γραμμῇ. τοῦτο μονὰς ἐν τῷ ἀριϑμῷ χαὶ ἐπὶ χρόνου τὸ vow 

ἀμερῆ τ τὰρ τὰ ape διαφέρουσι ὃὲ τὸ Sas=rny χαὶ τὸ νῦν τῆς μονάδος, 

ὅτι ἢ μὲν μονὰς προστιϑμένη τῷ ἀριϑμῷ αὔξει αὐτὸν ἀφαιρουμένη δὲ 
~ ἊΝ ~ ~ , ~ | Vv 

pslol, τὸ GE σημεῖον τοῖς μεγέϑεσι Eyes ΟῚ οὐ ποιεῖ αὐτὰ μείζονα οὔτε 

15 ee ἐλάττονα. ὡσαύτως 6& χαὶ τὸ νῦν οὔτε page eae τῷ | 

χρόνῳ αὔξει αὐτὸν ODTE πο μειοῖ. ὁμοίως χαὶ ὁ τόπος συνεχής" 
΄ A εἰ γὰρ τὸ a τόπῳ συνεχές, ἤγουν τὸ σῶμα, χαὶ 6 τόπος συνεχής" et γὰρ 

, 2 
ς 

- ~ » 7 ~ 3 ΄ 

"ἢ ὁ τόπος συνεχὴς τοῦ ἐν τόπῳ συνεχοῦς ὄντος, ἔσται μέρος τοῦ ἐν τόπῳ 
X μὴ > ἕ ΄ 2 , x / 

μὴ ὃν ἐν τόπῳ. χαὶ εἰ 6 τόπος συνεχὴς χαὶ τὸ ἐν τόπῳ μὴ σύνεχες; ! 
Vv ΄ ~ , \ bi , > led l4 x ΄ \ ’ 

20 ἔσται μέρος τοῦ τόπου μὴ ὃν τόπος’ οἷον ἵνα τόπον μὲν λάβωμεν τὸ χερᾶ- 
_ > , ἊΣ \ > by ~ > MOS u - ἐγ bd AS x if. | 

tov, Ev TOT GESEOY Ἐν Guta OLVOY ἢ LVOWD ἢ τοιοῦτον τι" EGY OLY O 

Vv ΄ δον ἘΝ \ ΄ Nes: ΄ > ) > Nw yv 
TOROS, TOUT ἔστι τὸ χεράμιον, YY Ἢ συνεχές, AAA οἷον χοσχινοξιδες, εσται 

΄ ~ 93 ΕῚ ~ yv \ “ > , ~ Vv ΄ { , μέρος τοῦ ἐν αὐτῷ οἴνου μὴ ὃν ἐν τόπῳ. ταῦτα ἔχει ἢ ϑεωρία. 

if ~ a ~ at ld 

p. 4020 Tod δὲ ποσοῦ τὸ μέν ἐστι διωρισμένον τὸ δὲ συνεχές. 

3 , \ > ΄ > ἌΧ τα \ ΄ - ΠΥ Ξ 
25 [Ipotette: τὸ διωρισμένον, οἷον ἀριϑμὸν xat λόγον, τοῦ μι 

ποσοῦ" ἀυλότερος γὰρ ὃ Boman τοῦ μεγέϑους ὡς δυνάμενος ἀσυγχύτως 
Nee es διάφορα σχήματα ἐπιδέξασϑαι, ὅπερ ἀυλίας ἴδιον: ὃ γὰρ αὐτὸς ἀριϑμὸς 

χύχλος ἅμα χαὶ τετράγωνος δύναται εἶναι. ἔστι G& χύχλος μὲν ὁ ἀπὸ τοῦ 

αὐτοῦ ἀρχόμενος ual εἰς τὸ αὐτὸ λήγων νόμῳ χύχλου, ὡς 6 τριαχονταέξ 

80 (ἕξάχις γὰρ ξξ τριαχονταέξ: ἰδοὺ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἤρξατο χαὶ εἰς τὸ αὐτὸ 

λήγει), καὶ 6 εἰκοσιπέντε: πεντάχις (yap) πέντε εἰκοσιπέντε. τετράγωνος δέ 

ἐστιν 6 ἀπὸ ἀριϑμοῦ ἑαυτὸν πολυπλασιάσαντος γενόμενος, ὡς ὃ ἐννέα" τρὶς 
/ aX ΄ ~ ~ wv 

(4p τρία ἐννέα. τὸ Ge φϑάσαν μέγεϑος χυχλιχῶς facta Os) ἄλλο 

εἶδος οὐ oe el μὴ πρότερον ἀφανισθῇ τὸ ἄλλο σχῆμα πρὸ αὐτοῦ. 

1 τέσσαρες libri 2 τρὶς] τρεῖς libri (ef. p. 189,18) 3 μίαν AK τρία] τρεῖς 
libri 4 διορισμ. P 5 διαιρεῖται Καὶ 7 lac. signavi, inseras τὸ σημεῖον, ἡ ἐπι- ‘ 

φάνεια συνεχής, ὅτι TA μέρα αὐτῆς πρὸς ἕνα χοινὸν ὅρον συνάπτουσι 11 μηνὰς Ρ 

alt. ἐν om. HP 13 dpatpovpévw P 14 οὔτε] οὕτως HP 16. 18 συνεχής] 

συνεχεῖς H! 20 οἷον om. KP post οἷον addita τόπον μὲν del. H 25 διο- 

ρισμ. P 27 ἐπιδέξ.] ἐπι superser. H 29 6 om. HP 31 pr. εἰκοσιπέντε scripsi: 

εἰχοστὸς πέμπτος libri γὰρ inserui 32 τρὶς] τρεῖς HP 33 τρία] τρεῖς libri 
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‘ Ἁ 5 \ ~ 

Διὰ τί ὥσπερ τὴν γραμμὴν χαὶ τὴν ἐπιφάνειαν χαὶ τὸ σῶμα χατὰ 
’ ΄ ~ 

συνέχειαν ἠρίϑμησεν. uy καὶ tov τόπον χαὶ τὸν χρόνον ἐφεξῆς αὐτοῖς χατὰ 
i“ σ > ee ἠρίϑυνησεν, ἀλλ᾽ ἀντιδιέστειλε: χαὶ λέγομεν δύο αἰτίας- ἢ ὅτι ἐν ἑνὶ 

\ 5 ΄ , 

τὰ τρία ϑεωροῦντα!ι" ἐν yap TH σώματι ἡμῶν yoopyy χαὶ ἐπιφάνεια, ὃ ὃὲ τόπος or 

χαὶ ὃ χρόνος περὶ ἡμᾶς χαὶ ἔξωϑεν. 7 χαὶ ἄλλως: ὅτι τὰ μὲν τρία ταῦτα yew- 

μετρίας εἰδέναι, τόπον ὃὲ χαὶ χρόνον φυσιολογίας: ἢ γὰρ φυσιολογία περὶ 

χίνησιν χαταγίνεται (ἔστι γὰρ ἢ φύσις ἀρχὴ χινήσεως χαὶ μεταβολῆς ἢ 

ἠρεμίας), ἢ ὃὲ yewpetpia περὶ τὸ ἀκίνητον χαὶ συνεχὲς χαταγίνεται ποσόν. 
arr Ace Ha | ERO mS Hp rey ais yes τι on ΔΕ ἣν 10 ett δὲ χαὶ ἢ ἀστρονομία" ἢ γὰρ ἀστρονομία τόπον εὑροῦσα χρόνον ζητεῖ, 359" 

> 

> b 
\ ¢ Ls 3 isa xX φὦν ᾿ 

οἷον ἐν nenye mote ἐστὶν ὁ ἥλιος. ποτὲ GE χρόνον εὑρὼν 6 φυσιχὸς τόπον 
Vv 

χα ἡμέρας ποῦ ἔσται ἣ σελήνη. 

η. 4634 Λέγω δὲ αὐτὸν τὸν μετὰ φωνῆς λόγον. 
} | ‘ ‘ 1 

LA ? 5 ΄ Ne 

6) igs διάφορα σημαίνει" λέγεται γὰρ λόγος χαὶ ὃ ἐνδιάϑετος, χαϑὸ 
΄ \ > ΄ » ΄ 15 χαὶ τοὺς ἀγγέλους φαμὲν λογιχούς, χαὶ ὁ προφοριχός, περὶ οὗ 6 λόγος ὃ 

LL ΄ ia ΄ 

προχείμενος. λέγεται χαὶ 6 ἀποτάδην λόγος, οἷον ὃ ῥητοριχὸς χαὶ 6 
>| ta , δὴ Ὁ ld ~ Q~ e o Leys σ 

ἰατρικός. λέγεται λόγος χαὶ ἢ σχέσις τῶν μεγεϑῶν, ὡς ὅταν λέγωμεν ὅτι 
a 5 Dating Saar = τ 

ὃν λόγον ἔχει τόδε τὸ μέγεθος “ ¥, τοιόνδε πρὸς ἄλλο μέγεϑος. λέγεται 
4 CAG " NC "ὡς »ὡἷιἷιὶ > Ἁ > \,~ Δ 

λόγος χαὶ ἢ αἰτία, χαϑὸ χαὶ ὁ [[λάτων φησὶ “τέχνην ὃὲ ἐγὼ οὐ χαλῶ, ὃ 
~ ? - 8 ~ τ 7 a, Ἁ ~ ~ 

20 ἂν ἤ ἄλογον TPAYUA. Ola τοῦτο οὖν εἰπξ ADYOV τὸν UETA φωνῆς, TOUT 
Vv > ‘ 

ἐστι τὸν ἐχφωνούμενον, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ἄλλων σημαινομένων, ἵνα 
σ \ > 

δείξῃ ὅτι οὗτος ὃ λόγος ὃ μετὰ φωνῆς ὑπὸ διωρισμένον ποσὸν ἀνάγεται, 
Vv 3 3 DV de! ~ 5) ΄ > 79 ‘ 

ηυ τ χαὶ τὰ ἄλλα σημαινόμενα τοῦ Aoyov, TOUT EGTLY ὁ EVOLAUETOS “at 

iad 
5. c > sy 

σχέσις χαὶ ἣ αἰτία. ἀποροῦσι δέ τινες λέγοντες πῶς ὃ ᾿Αριστοτέλης 
. , ~ ~ νἾ Ce ~n , 

25 φησὶ τὸν λήγον τὸν μετὰ φωνῇς τοῦ ποσοῦ εἶναι" ὃ nD λόγος διανοίας 
\ 

γὰρ 

> \ , A m Xv ~ 4 Cc , 5 ΄ Pais 

εστι OYUWAVTLAOS, χαι OLA τοῦτο σύνθετος EOTLY WS συγχ SLWEVOS ἐξ ὃν μα τῶν 

LL χαὶ ῥημάτων: νῦν δὲ οὐ περὶ συνθέτων φωνῶν ἐστιν ὁ λόγος τῷ ᾿Αριστο- 

τέλει, ἀλλὰ περὶ τῶν ἁπλῶν φωνῶν" αὐτὸς yao ὃ ᾿Αριστοτέλης λέγει ὅτι 

τῶν χατὰ υνηδεμίαν SUEY λεγουένων τὸ μὲν οὐσίαν σημαίνει τὸ δὲ 

80 ποσὸν χαὶ τὰ ἑξῆς" πῶς οὖν τὸν λόγον φησὶ τοῦ ποσοῦ εἶναι σύνϑετον ὄντα 

χαὶ χατὰ συμπλοχὴν ὀνομάτων χαὶ ϑημάτων; χαὶ ASE, ὅτι ἐνταῦϑα 

μέμνηται τοῦ λόγου οὐχ ὡς συνθέτου, ἀλλ᾽ ὡς διωρισμένου ἁπλῶς xat 

συγχειμένου ἐκ συλλαβῶν, ὡς χαὶ αὐτὸς ὁ ᾿Αριστέλης δηλοῖ λέγων ὅτι τὸ 

χαταμετρεῖσϑαι μαχρᾷ χαὶ βραχείᾳ συλλαβῇ τὸν μετὰ φωνῆς λόγον δείχνυσιν 

1 yp. καὶ τόπος coll. Arist. 2 post τί add. δὲ K 10 ἡ yap ἀστρονομία om. KP 
11 pr. 6 om. HP τύπον om. P 14 6 om. H 16 ἀποστάδην HP 

οἷον superser. H pttop. P 17 λέγομεν (alt. 1.) P 18 defectum signavi, sup- 

Pleveris πρὸς τόδε τὸ μέγεϑος τοιόνδε -- μέγεθος in mrg. suppl. P? 19 Πλάτων] 

Gorg. p. 465 A 20 ἄλογον] ἄλλο Καὶ 21 post σημ. add. λόγων HP 

24 λέγοντες om. KP 28 λέγει] p. 125 35 6 om. K 
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αὐτὸν τοῦ διωρισμένου ποσοῦ. χαὶ δῆλον ὅτι λόγον ἐνταῦϑα φησι χαὶ 

τὸ ἕν ὄνομα χαὶ τὸ ἕν ρῆμα χαὶ ἁπλῶς τὴν μίαν λέξιν χαὶ τὴν ἄσημον 

φωνήν, εἴπερ χαὶ ταῦτα χαταυετρεῖται μαχρᾷ χαὶ βραχείᾳ συλλαβῇ. ἐν 

ὃὲ τῷ Mee: ἑρμηνείας διαλαμβάνει to σύνϑετον χαὶ σημαντιχόν: δριζόμενος 

5 yap φησι ᾿ λόγος (ἐστὶ) φωνὴ σημαντιχή, ἧς τῶν μερῶν τι σημαντιχόν ἐστι 

χεχωρισμένον᾽. 

p.4026 Οἷον 6 πέντε ef ἔστι τῶν δέχα μόριον, πρὸς οὐδένα 
χοινὸν ἔχει ὅρον. 

ats) , ΄ C ~ \ , ΄ ο oe peed ~ 

Εὐλόγως ὑποϑετιχῶς tov λόγον προήγαγεν ὁ πέντε εἰ ἔστι τῶν 

10 δέχα μόριον, διότι ὁ πέντε οὐ μόνον τοῦ δέχα δύναται μέρος εἶναι, ἀλλὰ 

χαὶ τοῦ δεχαπέντε χαὶ τοῦ εἰχοσι χαὶ ἄλλων πολλῶ ὶ ὅτι οὐχ ἔστιν 
΄ ( , Ὁ ~ Le ~ - 

ὡρισμένον μέρος ὃ πέντε’ δυνατὸν γὰρ tod δέχα μέρη λαβεῖν τὸν ἑπτὰ 

χαὶ τρία χαὶ τὸν ἕξ χαὶ τέσσαρα. 

ΤΑΣ r Y \ ~ 5 ͵Ν ld 2 ἈΝ σ p. διλὃὲ Τὰ γὰρ τοῦ ἐπιπέδου μόρια πρός τινα χοινὸν ὅρον 
΄ A , 

15 συνάπτει, THY γραμμήν. 

‘ \ ~ ~ >} Ν τ μὴ ~ 5 , A 3 ΄ 

Παρὰ μὲν τοῖς παλαιοῖς ταὐτὸν εἶναι δοχεῖ ἐπιφάνεια χαὶ ἐπίπεδον" 
5 4 ~ >} ~ AY ἈΝ ~ 9; ΡΜ, \ XN ~ 3 

ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ γὰρ χαὶ τὸ τὰς ἐπιφανείας χαὶ τὸ τοῦ ἐπ πέδου τ πη: 

ὄνομα. | παρὰ δὲ τοῖς vew WTEPOLS διαχέχριται ἐπιφάνεια ἐπιπέδου" τὸ μὲν 2605 
lA , 5 ov ἐπὶ μόνης τῆς ὁμαλῆς ἐπιφανείας ASUS neh τῆς ἐξ ἴσου ταῖς 

90 ἑαυτῆς εὐϑείαις χειμένης., τὴν δὲ ἐπιφάνειαν χαὶ ἧς τὰ μέσα τοῖς ἄχροις ἧς 
> \ ea) 3} ~ ~ \ 5 \ f ΡῚ ~ 

ἐπιπροσϑεῖ χαὶ 7 τῆς ἐλ αχίστης τῶν παϑῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχουσῶν, 
χοίλων τυχὸν ἣ χυρτῶν. χοινοτέρα οὖν παρὰ τοῖς νέοις ἢ ἐπιφάνεια, φερο- 

μένη χαὶ χατὰ τῆς ὁμαλῆς ἐπιφανείας, ἥτις ἐστὶν ἐπίπεδον, καὶ χατὰ τῆς 

χοίλης χαὶ χυρτῆς. 

& χαὶ ἐπὶ τοῦ σώματος ἔχοις Av λαβεῖν 
ἣν (7) ἐπιφάνειαν, πρὸς ὃν τὰ τοῦ σώματος 

υόρια συνάπτει. 

τῷ σι p. 5a4 ᾿ὡσαύτως ὃ 

χοινὸν ὅρον. γρᾶαμμ 

Τὰ δὲ μέρη τοῦ σώματος συνάπτει πρὸς χοινὸν ὅρον, τὴν ἐπιφάνειαν, 

2 alt. τὴν superser. H 4 DEANS et (5) om. KP 5 φησι] De interpr. p. 16526 

ἐστὶ inserui post σημαντιχή add. κατὰ συνϑήχην Arist. (sed ef. Ammon. p. 58,4. 19) 

6 ante zeywp. add. λέγων Καὶ 1. ὃ) 6] τὰ Arist. 8 χοινὸν ὅρον συνάπτει Arist. 

10 διότι] διὰ τοῦτο ΗΡ μόνος HP τοῦ] τῶν Καὶ 11 ὅτι superser. K 
12 ὁρισμένον P yap om. KP 13 τρία] τρεῖς libri (καὶ τρεῖς in mrg. suppl. P?) 

τὸν] τῶν P τέσσαρες libri 15 συνάπτουσι Καὶ τὴν γραμμήν om. Arist. 

17 alt. τοῦ om. H 19. 20 ταῖς . . εὐθείαις scripsi: τῆς .. εὐθείας libri 20 τὴν 

δὲ ἐπιφάνειαν post ἐπιπροσϑεῖ transponas 21 τῆς ἐλαχ. ---ἐχ. corrupta sunt, 

conicias τῆς λαχούσης τῶν γραμμῶν τὰ αὐτὰ πάϑη ἐχουσῶν 23 ἐπίπεδος HP 

26 ἢ Arist.: om. HKP dv] ἃ Arist. 28 δὲ] an γὰρ ? 
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aK , >i \ X ΄ ~ 2 ΄ \ ΄- a ΄ Old THUTYY GF χαὶ πρὸς γραμμήν. τῆς ἐπιφανείας χατὰ βάϑος διαιρούσης 
Ἁ 

τὰ σώματα, αὐτῆς δὲ παντελῶς ἀδιαστάτου οὔσης χατὰ βάϑος, ἐξ ἀνάγχης 
χαὶ τὰ μέρη τοῦ σώματος ἀδιαστάτως χαὶ χατὰ βάϑος συνάπτουσι πρὸς 
ἄλληλα χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, χανταῦϑα πάλιν δυνάμει τῆς διαιρέσεως ἤτοι 

- > Υ͂ Ω Ἢ (Gh 2) 4 \ ~ i Ios) ΝΑ > 5 τῆς ἐπιφανείας λαμβανομένης, ty’ Ἢ τὸ σῶμα συνεχές. διὰ δὲ τὴν ἐπι- Ξ Φ 

> Na 
iS 
Ψ 

φάνειαν χαὶ πρὸς γραμμὴν συνάπτουσι τὰ τοῦ σώματος μόρια" πειδὴ γὰρ 
KATA τοὺς γεωμέτρας ῥυεῖσα (ἢ) γραμμὴ ποιεῖ τ ἐπιφάνειαν, δεῖ τὸν 
διαιροῦντα τὸ σῶμα χατὰ τὴν π᾿ ἄρξασϑαι ἀπὸ τῆς γραμμῆς χαὶ 
ταύτην οἱονεὶ ἐπισύροντα ποιεῖν ἐπιφάνειαν χαὶ Ov αὐτῆς τέμνειν τὸ 

10 σῶμα. ἐπειδὴ οὖν ua’ ὅλην ἑαυτὴν ἢ ἐπιφάνεια τέμνει τὸ σῶμα, ἀνάγχη 
χαὶ χατὰ τὸ πέρας αὐτῆς, λέγω δὴ τὴν γραμμήν, συνάπτειν τὰ τοῦ 
σώματος ἄχρα. 

- y e ΄ AS , p. 526 “ἔστι δὲ xat ὃ χρόνος χαὶ 6 τόπος τῶν τοιούτων. 

΄ αἱ 
Νῦν δείχνυσιν ὅτι συνεχὴ ποσὰ ὃ τόπος νι ἢ χρύνος: χαὶ τούτων 

18 γὰρ τὰ μέρη πρός τινα χοινὸν ὅρον Seana τοῦ μὲν Ypovon τὰ μέρη 
τὸ νῦν ἀδιάστατον ὑπάρχον παντελῶς συνάπτει bt’ ἑαυτοῦ, τὸν παρεληλυ- 
Bota χαὶ τὸν μέλλοντα, τοῦ δὲ τόπου τὰ μέρη συνάπτει ἢ γραμμή, διότι 
ἐπιφάνειά τις εἶναι δοχεῖ 6 τόπος, τῆς δὲ ἐπιφανείας τὰ μόρια κατὰ τὴν 
γραμμὴν συνάπτει. 

20 p. 529 Τόπον γάρ τινα τὰ τοῦ Goats μόρια xatéyet, ἃ πρός 
τινα χοινὸν ὅρον συνάπτει" οὐχοῦν χαὶ τὰ τοῦ τόπου μόρια, 
(Ὧ) κατέχει ἕχαστον τῶν τοῦ σώματος μορίων, καὶ πρὸς τὸν 

ἮΝ la αὐτὸν ὅρον συνάπτει, πρὸς ὃν xal τὰ τοῦ σώματος μόρια. 

Κατασχευάζει ὅτι χαὶ τὰ τοῦ τόπου μόρια ὡς συνεχοῦς ὄντος πρός 

τινα χοινὸν ὅρον συνάπτει ἀπὸ τῶν ἐν τόπῳ. τοῦ δὲ ἐν τόπῳ τὰ μέρη bo cr 

εἰ πρός τινα χοινὸν ὅρον συνάπτει, ἀνάγχη καὶ τὸν τόπον ἔχειν τὰ μόρια 
πρός τινα χοινὸν ὅρον συνάπτοντα" εἰ yao τὸ μὲν ἐν τόπῳ συνεχὲς εἴη, ὃ 
δὲ τόπος μὴ εἴη συνεχής, ἀλλὰ διεσπασμένος, συμβήσεται μέρος τοῦ ἐν 
τόπῳ, ὃ οὐχ ἔστιν ἐν τόπῳ. εἰ οὖν ἕκαστον, φησί, τῶν τοῦ σώματος 

80 μορίων τινὰ τόπον χατέχει χαὶ ταῦτα τὰ μόρια πρός τινα χοινὸν ὅρον 
συνάπτει, ἀνάγχη χαὶ τὰ μόρια τοῦ τόπου πρός τινα κοινὸν ὅρον συνάπτειν. 

σ \ μ᾿ BA \ i L4 \ \ ing ὥστε συνεχὴς ἂν ety χαὶ ὁ τόπος" πρὸς γὰρ ἕνα 
μόρια συνάπτει: τῶν (γὰρ) συνεχῶν χοινὸς ὁρισμός ἐστι τὸ πρός τινα 300ν 

1 ταύτης Καὶ zat om. P 2 αὐτῆς δὲ ante τῆς ἐπιφ. (1) ponas DFP 
δὲ om. KP 7 ἡ inserui 20 τόπον ex Arist. correxi: τόπος ὧν HKP τὰ] 
τῶν Καὶ 22 ἃ om. HKP χαὶ om. Arist. 23 xat om. P 25 ἐπισυνάπτει H 
δὲ] an yap? 26 ef om HP συνάπτει --- ὅρον (27) om. P 27 ἐν τόπω 
om. P 29 ὃ seripsi: «at libri 30 post μόρια add. tod τόπου P 
31 ἀνάγχη --- συνάπτειν suppl. P? 32 εἴη] 7 HP 33 γὰρ inserui 

Comment. Arist. XVIII 1. Eliae in Porph. Isag. et Arist. Cat. is 



194 ELIAE IN CATEGORIARUM ec. 6 [Arist. p. 549. 15] 

‘ σ > ~ ‘ ΄ ΄ ΄ -:ὥ ~ , 

χοινὸν ὅρον αὐτῶν τὰ μύρια συνάπτειν" ἐφήρμοσε OF χαὶ TH τόπῳ οὗτος 
¢ ¢ [4 ΄ » ἢ ΄ 

ὃ ὁρισμός" ὃ ἄρα τόπος συνεχής ἐστιν. 

Ε J aN > » 
p. 5a15 Ἔτι δὲ ta μὲν ἐκ ϑέσιν ἐχόντων πρὸς ἄλληλα τῶν ἐν 

αὑτοῖς μορίων συνέστηχε. 

- γ᾽ μὰ ΟὟ να ἢ e | , = \ \ i) ἊΣ \ > , 5 Πρώην διελὼν 6 ᾿Αριστοτέλης τὸ ποσὸν εἰς συνεχὲς χαὶ διωρισμένον 
\ \ \ > f 5 > ~ , \ ΄ 

χαὶ τὸ συνεχὲς εἰς πέντε, εἰς γραμμήν, ἐπιφάνειαν, σῶμα, τόπον χαὶ χρόνον, 
χαὶ τὸ διωρισμένον εἰς δύο, εἰς ἀριϑμὸν χαὶ λόγον, νῦν ἐπιδιαιρεῖ τὸ ποσὸν 
aPC \ NEO \ \ \ > > ~ ΄ 

εἰς ϑετὸν χαὶ ἄϑετον, χαὶ τὸ ϑετὸν εἰς γραμμήν, ἐπιφάνειαν, σῶμα, τόπον, 
vO ΄ 5 , ° SX 5 2 

οὐχέτι εἰς πέντε (ἀφεῖλε γὰρ τὸν ἀρυνΩ)). τὸ ὃὲ ἄϑετον εἰς τρία, εἰς 
\ 3 

© a - Μὴ 10 ἀριϑμυὸν χαὶ λόγον zat χρόνον. ἄξιον δὲ ἐπιζητῆσαι διὰ τί ἢ ἀφ τ 

τοῦ χρόνου αἰτία γέγονε τῆς τοῦ ποσοῦ ἐπιδιαιρέσεως. χαὶ λεχτέον ὅτι δύο 

ὄντων ἄχρων ἐναντίων ἀλλήλοις, συνεχοῦς χαὶ διωρισμένου, χαὶ ὡς οἵ 

παροιμιαζόμενοί φασιν ὅλῳ χαὶ παντὶ λέγοντες διαφέρειν τὰ ἄγαν διεστῶτα, 
: a, 7, vx ~ ~ x 5 ~ ~ 

TOUT ἐστε τοῖς ἐναντίοις εἰόεσι τοῦ TOGOD TO μὲν OAOV ETL τοῦ συνέχους 

- a ~ ~ ~ ΄ ’ Vv 

ὃ 08 πᾶν ἐπὶ τοῦ διωρισμένου, χαὶ τοῦ [lAdtwvos πάντα ἔμμεσα 
Ω 

τ 
ν 7 Ni gS , ΄ Y> oF 

\ejovtos τὰ ἐναντία, ἵνα xat τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἧττον ἐπιδέχοιντο, ἔδει εἶναι 

μέσον τι τοῦ συνεχοῦς χαὶ τοῦ διωρισμένου" μέσον δὲ συνεχοῦς χαὶ διωρι- 

σμένου ὁ χρόνος: ὡς μὲν γὰρ χίνησις συνεχὴς ὃ χρόνος (πᾶσα γὰρ χίνησις 

συνεχής). ὡς δὲ ἀριϑμηϑεῖσα χίνησις τῷ πάλιν χαὶ πάλιν ἀριϑμεῖσϑαι 

20 διωρισμένος ὃ χρόνος. τρισὶ δέ τισι χαραχτηρίζει τὸ ϑετὸν ὃ ̓ Αριστοτέλης, 
τῷ ὅλον ἅμα ὑφεστάναι χαὶ δείξει ὑποπίπτειν χαὶ τῷ ἐπιδέχεσϑαι τὰ 8€ 

\ ΄ ~ ϑετιχὰ ἐπιρρήματα. δείξωμεν (οὖν) τὰ τρία ἐπὶ ἑχάστου εἴδους τῶν gg 
v γραμμὴ ὅλη ἅμα ὑφέστηχε σπιϑαμιαία οὖσα ἢ πλεῖον 7 ἔλαττον, xat Fj 

‘ 

> ΄ ΄ ΄ ‘ x ~ > ¢ ξ 

ἐπιφάνεια ὁμοίως χαὶ τὸ σῶμα. ἀλλὰ χαὶ δείξει ὑποπίπτει ἢ γραμμὴ ὡς 
eS ΄ ᾿ ra ~ \ Ρ 

25 δαχτύλῳ δειχνυμένη,. ual 7 ἐπιφάνεια χαὶ τὸ σῶμα. χαὶ τὰ ἕξ ϑετιχὰ 
9 v's 5 a ΄ ΄ - ἣξ >) ~ ~ ἐπιρρήματα ἐπιδέχεται ἢ γραμμή" εἰπεῖν γὰρ ἔχομεν ὅτι τῆς Tepes τὸ 

Ἀν — πὰ πο δ ΒΞ 2. ἢ \ A \ τ nds | \ Si 5 WEY πρόσω τὸ GE ὀπίσω χαὶ τὸ μὲν δεξιὰ τὸ δὲ ἀριστερὰ χαὶ τὸ μὲν ἄνω 
\ Si , ΝΥ ~ ΄ / \ τὸ ὃὲ χάτω, χαὶ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας ὁμοίως χαὶ τοῦ σώματος τὰ αὐτὰ 

\ > ~ av , ΄ > ἐροῦμεν. τὸ δὲ ἄϑετον ὅλον ἅμα ody ὑφέστηχεν οὐδὲ δείξει ὑποπίπτει 
BO GURL πὸ RePEc ΥΩ aes ae ὃ 5a ε 80 οὐδὲ τὰ EE ϑετιχὰ ἐπιρρήματα ἐπιδέχεται: ἰδοὺ γὰρ ὃ χρύνες ὅλος ἅμα 

t γὰρ φϑαρῆναι τὸ σήμερον, ἵνα γένηται τὸ αὔριον. οὐδὲ 
ul Otyxe’ τὸ μὲν γὰρ αὐτοῦ εἴρηται xal οὐχ ἔστι τὸ GE 

Ξ — 

f 

Φ 

ὃ 
ὃ λόγος ἅμα do 

μέλλει. χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀριϑμοῦ τοῦ ἀριϑμοῦντος, ἐπειδὴ οὗτος ἣ ἐν δόξῃ 
> \ Ch ye ~ x \ 3 ~ v \ 3 ἊΝ. \ \ ΄, 3 ? 
ἐστὶν ἣ ἐν προφορᾷ, TO μὲν αὐτοῦ εἴρηται χαὶ οὐχ ἔστι τὸ δὲ γίνεται. GAA 

85 οὐδὲ δείξει οὐδὲν τούτων ὑποπίπτει: ὃ γὰρ οὐδὲν Lc ς ἤτοι χατα- 
>a e! λιμπάνεται, πῶς τοῦτο δαχτύλῳ | ede: δειχϑῆναι; οὐδὲ τὰ ϑετιχὰ ἐπιρρή- 261" 

ὃ ἔτι δὲ τὰ] ὅτι τὸ ΗΚΡ 8 post alt. ϑετὸν addas εἰς τέσσαρα 9 οὐχ ἔστι H 

10 ἡ πρὸς ἀφαίρεσιν HP 13 ὅλῳ χαὶ παντὶ] cf. Plat. Phaedo. p. 79 E al. 15 pr 

τοῦ om. Καὶ Πλάτωνος] οἷ. p. 181,10 πάντως K 20 διωρισμένον Η ante τρισὶ, 

add. ws P 21 alt. τῷ] τὸ HK 22 δείξομεν Καὶ οὖν inserui 25 ἐπι- 

ϑετιχὰ Ρ 90 ὅλον Καὶ 31 δεῖ --- ὑφέστηχε (92) in mrg. suppl. H 32 χαὶ om. H 
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>>. ~ ~ >] 4 ~ ~ ματα οὐδὲν τῶν τριῶν ἐπιδέχεται: πῶς γὰρ τοῦ uy ὄντος ὅλως τὸ υὑὲν 
v \ NV ἀρσις Oe ἘΞ 5 ¥. ” Nae \ > ΄ 5 > jy the κι 

ἄνω τὸ OF “ATW εἴποι τις ἄν, ἢ δεξιὰ ἡ ἀριστερά; ἀλλ᾽ εἰ ἄρα τάξιν τινὰ 
\ Y> τος δὲ ΄ > 7 ~ ΄ 

τὰ εἴδη τοῦ διωρισμένου ἐπιδέχονται: τοῦ μὲν γὰρ λόγου πρότερον τὸ 
‘ 

\ ΄, ~ 2 , \ SLA ~ ~ a 

προοίμιον τῆς διηγήσεως χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀριϑυοῦ τὸ ἕν τῶν δύο πρότερον χαὶ 

σι 

\ ~ , ΄ ~ v ~ ἊΣ 

ἐπὶ τοῦ χρόνου τὸ σήμερον τοῦ αὔριον πρότερον. διὸ χαὶ ἀποροῦσιν ὅτι 
Ὁ ΄ \ eee 4 ε 
διὰ τί μὴ διεῖλε τὸ ποσὸν εἰς τεταγμένον χαὶ ἄταχτον. χαὶ λέγομεν ὅτι ἢ 

Se a) σι ~ Ὁ» ~ \ 

τάξις Gt ὅλων τῶν εἰδῶν τοῦ ποσοῦ διΐλϑε, στο. τε χαὶ διωρισμένων" 
Daa, ΄ \ 6 γι" δ \ I > SE ed ἐπὶ πάντων γὰρ ἁρμόζει λέγειν τὸ πρῶτον χαὶ τὸ δεύτερον. εἰ οὖν τάξις 
5» - ~ \ v ded \ » 

ἐστὶν ἐν πᾶσι, πῶς τὸ ἔχον ταξιν εἰς τεταγμένον χαὶ ἄταχτον εἶχε 

10 διαιρεῖσθαι: χαὶ ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. τ 
~ ar ws ~ ~ 

᾿Επιδιαιρεῖ δὲ τὸ ποσὸν zat ἄλλως λέγων ὅτι τοῦ ποσοῦ τὸ μέν ἐστ 
\ οι , 

χυρίως ποσὸν τὸ GE φαινόμενον, χαὶ χυρίως μὲν ποσὸν οὗ TO μέγα χα 
Ἁ ‘ olin δ 5 , ~ \ X 

μιχρὸν χαὶ πολὺ xat ὀλίγον ἀμέσως χατηγορεῖται". τὸ γὰρ μέγα χαὶ μιχρὸν 

ἐπὶ πάντων λέγομεν τῶν συνεχῶν, μεγάλην γραμμὴν χαὶ μιχρὰν ἐπιφάνειαν 

o= 

ye b) C ~ 

15 χαὶ σῶμα xat τόπον λέγοντες χυρίως, πολὺ δὲ χαὶ ὀλίγον ἐπὶ ἀριϑμοῦ καὶ 
, ἣν 

λόγου χαὶ χρόνου χυρίως λέγεται. ταῦτα μὲν χυρίως ποσά. (φαινόμενα ὃὲ 

ποσὰ ὧν τὸ μέγα χαὶ μιχρὸν χαὶ πολὺ χαὶ ὀλίγον οὐχ ἀμέσως ἀλλὰ διὰ 
[4 fA Ey ~ \ δ» ~ ~ ~ ~ > 5 ν , 

5000 ενος τῶν ETTA SLOWY TOLD ποσοὺ χατηγόρξιται, τὴν πολλὴν λέγομεν 

» Oy λευχότητα διὰ μέσου τῆς ἐπιφανείας." πολὺ γὰρ τὸ λευχὸν οὐ δι᾿ ἑαυτὸ 

20 ἀλλὰ διὰ τὴν ἐπιφάνειαν: εἰ γὰρ τὴν ἐπίτασιν τοῦ λευχοῦ ὡς λευχοῦ 
,ὕ ~ 5 NT, \ 5 \ > \ 5 ~ \ mal , 

ϑέλομεν σημᾶναι, οὐ λέγομεν πολὺ λευχὸν ἀλλὰ λευχῶν λευχὸν ἢ λευχο- 

τατον. χαὶ τὸν πόλεμον τὸν Τρωϊχὸν μέγαν λέγομεν οὐ δι᾿ ἑαυτὸν ἀλλὰ 

διὰ τὸν χρόνον: χαὶ τὴν πρᾶξιν μιχρὰν λέγομεν διὰ τὸν χρόνον, οὐ δι’ 

' ἑαυτήν: ἣ yap ἡμερησία ἢ μηνιαία ἣ ἐνιαυσιαία. ταῦτα ἔχει ἣ παροῦσα 

25 ϑεωρία. 

p. 5232 Καὶ οὕτως τάξιν μὲν ἄν τινα, ϑέσιν δὲ οὐ πάνυ λάβοις. 

| ᾿Ἐπειδὴ ἤσϑετο ὁ Sean 7: ἐπὶ τοῦ φυσιχοῦ ἀριϑμοῦ τοῦ 

ξύλων 7 λίϑων, ὅτι ἔστι On x R 
ieee 

Q. < φρ 
3 
J = 

3 l4 > σ > 

apituovusvov, οἷον ἵππων ὃ TC 

. 

ϑέσιν λαβεῖν xat δεῖξαι ποῦ χεῖται, διὰ seed ἐχύλασεν αὐτὸ εἰπὼν ὅτι 

80 ϑέσιν ἐπὶ τούτου οὐ πάνυ λάβοις ἀν. 

Ρ. 5011 Ἔτι τῷ ποσῷ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον. 
ry 

Μετὰ τὰς τρεῖς διαιρέσεις tod ποσοῦ, τὴν εἰς a χαὶ διωρισμένον 

χαὶ εἰς ϑετὸν χαὶ ἄϑετον καὶ χυρίως ποσὸν χαὶ φαινόμενον ποσόν, μεταγει 

1 πῶς] ἐπὶ Η 2 εἰ scripsi: ἢ libri 3 ὡρισμ. HP 5 ὅτι om. Καὶ 

6 τεταμένον P 13 ante μιχρὸν add. to Κα 16 μὲν] δὲ οὐ in ras. K 

φαινόμενα δὲ ποσὰ inserui 11 ὧν] οὗ ΗΡ 21 λευχῶν] scribas μάλα 

21. 22 λευχότατ.] λευκότητα K 28 πρᾶξιν scripsi: παράταξιν libri 20 μὲν 

ἄν τινα] τινὰ ἂν ἔχοι Arist. λάβης HP: λάβοις ἄν Arist. 29 δεῖξαι scripsi: 

δείξει libri 811 eg Ὅτι Ῥ 32 χαὶ om. ΚΡ 33 εἰς om. K 

13* 
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Ane Ν . YS ~ ~ Ve Vos \ 5 a. a Y> Ὁ. - 

τὸν λόγον ETL TA LOLA τοῦ ποσοῦ. χαι yoy UEY AVWTENW EV LOLOV Ἡμῖν πᾶρξΞε- 

\ σ id ~ wv σ la ~ 

δίδου τοῦ ποσοὺ, TO PET τρεῖσϑαι, OTE SAEYEY OTL ὁ OYOS AATAVETPSLTAL 

7 

, 

vaxpa χαὶ Bo pe συλλαβῇ χαὶ διὰ τούτου ποσὸν ἐδείχνυτο ὃ λόγος ὡς 

παντὸς ποσοῦ ρουμένου. ὅτι GE τοῦτο ἕν ἴδιον ἡμῖν παρέδωχε, δηλοῖ 

: ων ἔτι δὲ τῷ ποσῷ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον, ὡς ἄν 

χατὰ τὸ sveilindiebod ἑγὸς ἡμῖν ἰδίου τοῦ ποσοῦ παραδεδομένου. ahd’ 201» 

ἔχομεν, φασί τινες, χαὶ τὸ δεύτερον ἴδιον παραδεδομένον ἀνωτέρω ἐν τῷ 
, τῆς οὐσίας λόγῳ, ὅτε ἔλεγεν ὅτι ἴδιον τῆς οὐσίας τὸ μηδὲν ἔχειν 

ἐναντίον, τοῦτο ὃὲ πάσῃ μὲν τῇ οὐσίᾳ TELLS α οὐ μόνῃ 62° ὑπάρχει γὰρ 

10 χαὶ τῷ ποσῷ. xat λέγομεν ὅτι RT os ν éxet (et) οὐδέν ἐστι τῷ ποσῷ 
ἐναντίον, λέγων ‘et μή τις φαίη τὸ μέγα τῷ μιχρῷ χαὶ τὸ πολὺ τῷ ὀλίγῳ 

ἐναντίον > ταῦτα γὰρ οὐχ ἐναντία. ὅτι δὲ οὐχ ἐναντία οὐδὲ ποσὰ ἀλλὰ τῶν 
πρός τι, δείχνυσι χαὶ χατ᾽ ἔνστασιν χαὶ χατὰ ἀντιπαράστασιν. χαὶ χατὰ 
μὲν ἔνστασιν ὅτι οὐ ποσὰ ἀλλὰ τῶν πρός τι, χατὰ δὲ ἀντιπαράστασιν ὅτι 

15 οὐχ ἐναντία ἀλλὰ τῶν πρός τι, ὡς εἶναι χοινὸν χαταγώγιον ἐνστάσεως χαὶ 

ἀντιπαραστάσεως τὰ πρός TL’ εἰ γὰρ δείξομεν ὅτι πρός τι, οὐ ποσά (ἀντι- | 

διήρηται γὰρ τὸ ποσὸν τοῖς πρός τι), χαὶ εἰ δείξομεν πάλιν ὅτι gies τὸ 

οὐχ ἐναντία" τε ὩΣ γὰρ τῶν ἀντιχειμένων λαμβανομένων ἀντιδιήρηται 

τὰ ἐναντία τοῖς πρός τι. 
90 Δεῖ εἰδέναι ὅτι δύο ἐπιχειρήμασι χέχρηται ἢ ἔνστασις, πρῶτον μὲν 

λέγουσα ὅτι μέγα χαὶ Πρ πολὺ χαὶ ὀλίγον πρὸς ἄλλο λέγονται, τὸ 

ποσὸν xa) abté: τὸ ἄρα μέγα χαὶ μιχρὸν οὐ mood. δεύτερον δὲ ἐπι- 

mes, ὅτι τὸ μέγα χαὶ τὸ μιχρὸν χαὶ πολὺ xal ὀλίγον ἀόριστα: μέχρι 

yap πόσου μέγα χαὶ μέχρι πόσου μιχρόν, ἄδηλον εἰπεῖν: τὸ δὲ ποσὸν 

25 ὡρισμένον ποσὸν δηλοῖ" ὅταν γὰρ βουλώμεϑα τὸν ἀριϑμὸν μαϑεῖν τῶν | 
Piet 2 

“.,- a) ) Any ᾿ Rn , πίσι"ν λ 2 SY Ἂ “ ᾿ on 5 λὶ wr ζητουμένων. SYOWEY OTL ποσᾶ εἰσι" τὸ APA μιῖχροὸν χᾶι μεγᾶ, τὸ πολὺ χαι 

ὀλίγον οὔχ εἰσι ποσά. ταῦτα μὲν ἣ ἔνστασις. 7 δὲ ἀντιπαράστασις τέτρασι | 

χέχρηται ἐπιχειρήμασι, πρῶτον λέγουσα" τὸ μέγα χαὶ μιχρὸν χαὶ πολὺ xa 

ων 

5 ΄ 3 \ σ beat Mf 2 , A Se / > \ σ᾽ 

ὀλίγον αὕτα ATEN εἰσὶν ετέρων εἰναι λέγονται, τὰ GE EVAYTLA οὐ πρὸς STEPOV 

80 λέγονται, οἷον τὸ μέλαν οὐ λέγεται pies λευχὸν μέλαν, ἀλλὰ λευχῷ 

ἐναντίον, zat ἐπὶ τοῦ λευχοῦ ὁμοίως" τὸ ἄρα μέγα χαὶ μιχρὸν οὐχ ἐναντία. 

δεύτερον ἐπιχείρημα: εἰ τὸ μέγα χαὶ μιχρὸν ἐναντία, συνυπάρξουσι τὰ 
ἐναντία τοῦ αὐτοῦ δυναμένου χαὶ μιχρὸν εἶναι χαὶ μέγα πρὸς ἄλλο χαὶ 
ἄλλο. τρίτον ἐπιχείρημα: εἰ τὸ μέγα χαὶ μιχρὸν χαὶ πολὺ χαὶ ὀλίγον 

85 ἐναντία, ἔσται τι ἑαυτῷ ἐναντίον τοῦ αὐτοῦ δυναμένου χαὶ μεγάλου εἶναι 

2 ὅταν Καὶ ἔλεγεν] p. 4033 4 ἑνὸς Καὶ 5 λέγειν Καὶ δὲ om. Arist. | 

6 χατὰ τὸ σιωπώμενον Paris. 1917: χατασιωπώμενον HKP ἑνὸς ἡμῖν ποσοῦ παρα- r 

δεδομένου (ἰδίου tod om.) Paris. 1917: ἕν ἡμῖν ἴδιον τοῦ ποσοῦ παραδεδομένον (παραδιδόμενον | 

K) HKP 8 ἔλεγεν] p. 3623 9 ante πάσῃ add. καὶ Κα 10 ἀμφέβαλεν P { 
εἰ inserui 11 λέγων] p. 3’30 alt. τὸ] τῶ P 12 ὅτι -- ἐναντία om. KP ; 

15 χατὰ (ante ἀντιπαρ.) om. Κα 14 χατὰ δὲ --- πρός tr (15) om. KP 15 xotvov 

om. K 16 yap om. K 17 τοῖς scripsi: τῶν libri 18 yap erasum K 

21 πολύ te KP 22 post μιχρὸν fort. inseras χαὶ πολὺ καὶ ὀλίγον (sed ef. v. 31) 

24 δὲ scripsi: yap libri 26. 27 ante μέγα add. τὸ KP, ante ὀλίγον Καὶ 
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χαὶ μικροῦ χατὰ τὸν αὐτὸν χρύνον πρὸς ἄλλο ual ἄλλο. τέταρτον ἐπιχείρημα, 
a 

ὃ οὐ λέγει 
\ Cen e me SS ee eo) ἊΣ \ ~ 

| λέξις ἀλλ΄ ἡμεῖς" εἰ TO μέγα χαὶ μικρὸν χαὶ πολὺ χαὶ ὀλίγον 
>) l4 4 5 ἐναντία, οὐχέτι τὰ ἐναντία φϑαρτιχά εἰσιν ἀλλήλων, ἀλλὰ σωστιχά" πολλὰ 

γὰρ μιχρὰ ἕν μέγα ποιοῦσι χαὶ πολλὰ ὀλίγα πολύ: τὰ δὲ ἐναντία ἀεὶ 
5 φϑαρτιχά εἰσι. 

» - ΄ 5 , ~ ~ a ~ \ p. 6412 Μαλιστα δὲ ἢ ἐναντιότης tod ποσοῦ δοχεῖ περὶ τὸν 
τύπον ὑπάρχειν. 

᾿Ελευϑερώσας 6 ᾿Αριστοτέλης τὸ ποσὸν ἐναντιότητος, τὸ μέγα χαὶ 
νιχρὸν χαὶ πολὺ χαὶ ὀλίγον, χαὶ ποσὰ δοχοῦντα εἶναι χαὶ ἐναντία, χατὰ 

10 ἀλήϑειαν δείξας μηδὲ ποσὰ ὄντα | μηδὲ ἐναντία διὰ τῆς ἐνστάσεως χαὶ 262r 

ἀντιπαραστάσεως, παραινεὶ διὰ τούτων τῷ ϑέλοντι ἐναντιότητα ἐν τῷ 

ποσῷ ἀποϑέσϑαι μὴ τ ἘΠ ἀπὸ τοῦ μεγάλου χαὶ μιχροῦ χαὶ πολλοῦ 

χαὶ ὀλίγου, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ τόπου" ὃ γὰρ τόπος ὁμολογουμένως ποσόν, χαὶ 

ἐναντίον ὃ ἄνω τόπος τῷ τ τόπῳ. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι οὐχ ἐναντίος ὃ 

15 ἄνω τύπος τῷ χάτω τόπῳ’ τὸ γὰρ ἄνω χαὶ χάτω διττόν, τὸ μὲν πρὸς 
τὴν φύσιν τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς" πρὸς ἡμᾶς μέν, ὅτι τὸ ἄνω χαὶ χάτω τοῖς 

ποσὶν ὁρίζομεν χαὶ τῇ χεφαλῇ, ἄνω μὲν λέγοντες τὸ ὑπὲρ χεφαλὴν Tpr- 

σφαίριον χάτω ὃὲ τὸ ὑπὸ τοῖς ποσί, τὸ O& πρὸς τὴν φύσιν ἄνω χαὶ χάτω- 

ἄνω μὲν ὅλος 6 οὐρανὸς ἐφ᾽ ὃν ἄἅττει τὰ χοῦφα, χάτω ὃὲ ἢ γῇ ἐφ᾽ ἣν 
80 atte: τὰ βαρέα. οὔτε GE τὸ πρὸς ς ἄνω χαὶ χάτω ἐναντία διὰ τρία 

ἐπιχειρήματα, ἃ χαὶ ἐπὶ τῆς ἀντιπαραστάσεως ἐλέγομεν. ὧν πρῶτον τόδε" 

τὸ ἄνω χαὶ χάτω ἅπερ ἐστὶν ἑτέρων εἶναι λέγεται, τὰ δὲ ἐναντία ἅπερ 

ἐστὶν ἑτέρων εἶναι οὐ λέγεται, ὡς εἴρηται. τὸ ἄνω χαὶ χάτω ἄρα οὐχ 
| Bae > 

ναντία. δεύτερον ἐπιχείρημα" εἰ τὸ ἄνω χαὶ χάτω ἐναντία, συνυπάρξουσι 
to or εἰ 2 ἐναντία τοῦ αὐτοῦ ἄνω χαὶ χάτω δυναμένου εἶναι. τρίτον: εἰ τὸ ἄνω χαὶ 

΄ v ~ , »" ΄ - 
χάτω ἐναντία, ἔσται τι ἑαυτῷ ἐναντίον δυνάμενον χαὶ ἄνω χαὶ χάτω εἶναι 

\ ἈΝ ταν , \ BA ‘ wy oc \ ees oO Α 

“ATA τὸν αὐτὸν γρόνον πρὸς ἄλλο χαὶ ἄλλο. οὕτω μὲν δείχνυμεν ὅτι τὸ 

πρὸς ἡμᾶς ἄνω χαὶ χάτω ἐναντία οὔχ εἰσιν. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ πρὸς τὴν φύσιν 

] ἄνω χαὶ χάτω ἐναντίον: «μηδὲ γὰρ λεγέτω τις ὅτι τὰ πέρατα τῶν ἐναντίων 

80 χινήσεων ἐναντία χαὶ πέρας μὲν τῆς ἐπὶ τὰ ἄνω χινήσεως ὃ ἄνω τόπος 

τῆς ὃὲ ἐπὶ τὰ χάτω ἣ χάτω τόπος. μή τις ταῦτα λεγέτω: πέρατα γὰρ 

τῶν ἐναντίων een οὐχ οἱ τόποι, ἀλλ᾽ αἱ ἠρεμίαι. εἰ G& χαὶ δῶμεν 
σ - ΄ 5 v 

| OTL πέρατα τῶν ἕναν τίων χινήσεων οἱ τύποι ὃ ἄνω χαὶ 6 XATW, οὐχ AVT- 
΄ 

χρὺς αὐτοὶ οἱ τόποι, ἀλλὰ τὸ ἄνω χαὶ χάτω γὙενέσϑαι. ἄλλο ὃὲ τὸ ἄνω 
Ἁ ΝἪ ΄ » G 5 ὕ \ 

35 Tapa τὸ ἄνω yevéotar: τὸ γὰρ ἄνω τόπος ual ὑπὸ τὸ ποσὸν ἀνάγεται, TO 

1 ἐπιχείριμα Η 2 ante πολὺ add. to P 6.7 x. τ: τόπον dox. coll. Arist. 
9 χαὶ (ante πολὺ) om. P 10 ἀλίϑειαν H ὄντα] εἶναι Καὶ 10. 11 xat dvre- 

παραστάσεως in mrg. suppl. P? 11 ἐναντιότητος P 12 πολοῦ Η 13 ἀλλ 

χαὶ ΚΡ 15 τῷ] τῶν Ρ 17 ὁριζόμενον ΗΚῚΡ 19 6 om. P 21 ante 

ἀντιπαρ. add. γῆς H 23 εἴρηται] p. 196,29 25 εἶναι dvv. coll. P 28 οὔχ 

--- ἐναντίον (29) suppl. P? οὐδὲν P τὸ om. KP 30 τῆς ἐπὶ τὰ] τοῦ ἑπτὰ P 

31 τῆς] tots P 35 τὸ (ante ποσὸν) om. Καὶ 

7" 
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6 ἄνω γενέσϑαι ἐν τύπῳ ἐστὶ γενέσϑαι zat ὑπὸ τὴν ποῦ χατηγορίαν 

ἀνάγεται. τὰ αὐτὰ χαὶ ἐπὶ τοῦ χάτω λεχτέον, ἄλλο τὸ χάτω γενέσϑαι xat 
Mas , \ , ~ 

ἄλλο τὸ χάτω τὸ μὲν γὰρ ἐν τόπῳ τοπιχόν, τὸ ἐν τόπῳ γενέσϑαι τῷ 

χάτω, χαὶ ὑπὸ τὴν ποῦ es τελεῖ, TO δὲ udtw τόπος χαὶ ὑπὸ τὸ 

σι 

᾿ 2 > 43- ἊΝ ᾿ ΄ ΄ ΄, ΄ > ΄ 
ποσὸν αναγεται. GELCOUEY οε ὅτι οὐὸξ τῷ TOTO ως τοπῷ ἐστί τι EVAVTLOV, 

τόπος τῷ χάτω ὡς τόπῳ ἐναντίον: ὥσπερ γὰρ χαὶ πόλεις 

ἐχϑρὰς λέγουεν ἀλλήλαις οὐ διὰ τὰ χτίσματα χαὶ τοὺς τόπους, ἀλλὰ διὰ 
. τὸ v ΄ v ~ , 

τοὺς ἐνοιχοῦντας πολευίους ὄντας, vane οὐδὲ ὁ ἄνω τόπος τῷ χάτω 
5 >] 4 ΄ , 2) 2) wv . , wv 

ἐναντίος ὡς τόπῳ, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα διὰ τὰ ἐν αὐτοῖς σώματα ἐναντία ὄντα 
΄ “5 , ~ ~ . Co wv , 

10 λέγονται καὶ αὐτοὶ ἐναντίοι. τοῦτο πρῶτον. δεύτερον δὲ ὅτι ἄνω τόπος 

ἐστὶν ἢ χοίλη ἐπιφάνεια τῆς σεϊληνιαχῆς σφαίρας xdtw δὲ τόπος ἢ γῆ, 262" 

ἅπερ οὐχ ἐναντία" τὰ γὰρ ἐναντία μεταβάλλειν ϑέλουσιν εἰς ἄλληλα, πότε 
, ε ͵΄ 5 ~ ΄ ΄ >! AY ~ ~ 

δὲ ἢ χοίλη ἐπιφάνεια τῆς σεληνιαχῆς σαι τα: μεταβάλλει εἰς; τὴν γῆν ἢ 

τοὐναντίον: τρίτον ὅτι τὰ ἐναντία περὶ ἕν ὑποχείμενον μάχονται" ποῖον δὲ 

15 ὑποχείμενον χοινὸν ἔχει ἣ i: χοὶ ἢ soul iatoclel τῆς σεληνιαχῆς 
oy οὐ .: σφαίρας; οὕτω δειξάντων Ἴν ὅτι οὐχ ἐναντίος 6 ἄνω τόπος τῷ χάτω ὡς 

τόπῳ, πὸ ὅτι οὐδὲ τὸ ἄνω γενέσϑαι τῷ χάτω γενέσϑαι ἐναντίον " 

οὐδὲ γὰρ ἐναντίον τὸ ἄνω γενέσϑαι τὸ πῦρ τῷ κάτω γενέσθαι" τὸ μὲν γὰρ 

ἄνω τὸ πῦρ γενέσϑαϊ χατὰ φύσιν, τὸ δὲ χάτω τὸ πῦρ γενέσϑαι παρὰ φύσιν. 

20 οὐχ ἐναντία δὲ ταῦτα: (Get γὰρ τὰ ἐναντίαν ἢ ἄμφω xata φύσιν εἶναι ἢ | 

ἄμφω παρὰ φύσιν, ἵνα ἰσοσϑενῇ ὦσι χαὶ μάχωνται ἀλλήλοις. ταῦτα δὲ 

ἔοιχε χαὶ ὃ ee λης διὰ τῆς λέξεως αἰνίττεσϑαι λέγων οὕτως: pa- 
λιστα δὲ ἢ ἐναντιότης τοῦ ποσοῦ δοχεῖ περὶ τὸν τόπον γενέσϑαι 
nal ὑπάρχειν" διὰ (yap) τοῦ εἰπεῖν ὅτι περὶ τὸν τόπον ἡνίξατο ὅτι } 

25 οὐχ Of τόποι αὐτοὶ μάχονται ἀλλὰ τὰ ἐν τοῖς τόποις, διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν 

ὅτι δοχεῖ ἐδήλωσεν ὅτι δοχοῦσιν of τόπο: μάχεσϑαι, χατὰ ἀλήϑειαν μὴ 

μαχόμενοι. 

p. θ415 Μάλιστα δὲ τῷ ποσῷ ἣ ἐναντιότης δοχεῖ περὶ τὸν τόπον 

ὗ πάρχειν 

30 ᾿Ελέγξας ὁ ᾿Αριστοτέλης τοὺς λέγοντας ὅτι ἐναντίος 6 ἄνω τόπος τῷ 

χάτω, χαὶ χατὰ ἔνστασιν χαὶ ἀντιπαράστασιν ἀνελὼν τὸ ἐπιχείρημα a 

- Oo ~ " ΄ Ἐν λ 
λέγον ‘td πέρατα τῶν ἐναντίων χινήσεων ἐναντία εἰσί᾽, νῦν τὸ αὐτὸ χαὶ 

ov ἑτέρου ἐπιχειρήματος χατασχευαζόμενον ἐλέγχει. τὸ δὲ ἐπιχείρημα 

ἐστι τοιοῦτον ὃ οὐρανὸς τῆς γῆς πλεῖστον διέστηχεν- εἰ γὰρ χαὶ μείζονα 

ὃ ἐν τόπῳ τοπικόν, τὸ eicias 6 τῶ ex τὸ corr. P zat om. K 7 τὸ 

χτίσμα Καὶ 8 πολελεμίους Ρ 9 ἐναντίως (pr. 1) P εἰ seripsi: ἢ libri 

11 σεληνιχῆς Ρ i: ones H ante μεταβ. add. ob HKP; correxi ex Laur. 72,5 
15 σελήνης K! 7 zo] τοῦ HKP: to Laur. 72,5 19 τὸ δὲ --- φύσιν in mrg. 

suppl. P 20 an ἐναντία ex Laur. 72,5 inserui 21 ὧσι seripsi: εἰσι libri 

μάχονται HK 22 6 om. K évitt. P 23 περὶ tov τ. δοχεῖ ὑπ. Arist. 

(cf.. v. 28) 24 γὰρ inserui τοῦ scripsi: τὸ libri 28 ἡ ἐν. tod ποσοῦ 

π. τ. τόπον Oox. Arist. (ef. v. 29) 32 χαὶ iter, H 34 διέστιχε H 
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qe ~ > ~ ΄ 5 ~ \ 5 he 5 ΄ 

διάστασιν τῆς ἐχ τοῦ κέντρου ἔστι λαβεῖν, τὴν ὅλην διάμετρον, ἀλλ᾽ ὡς 
+ ΄ ᾿ , \_~ > AY . S τι 

χύχλος χέντρου χαὶ πέριξ μέσου πλεῖστον διέστηχε" τὰ ὃὲ πλεῖστον διεστῶτα 
> ΄ ΕῚ \ ΄ σ ΟῚ , a~s ‘ 

EVAVTLOL" : Pes 0a Tt La ἐναντίος. ὅτι ὃξ ἐναντίος, των τὸ γὰρ 

or 

σ δ \ \ ‘ 

ae 0 oe ὅτι οὐχ ἀρχεῖ 7 TAS = διάστασ ts πρὸς TO TOUTS σαι τὰ 

Y \ \ 2 > ΄ 

ἐναντία" εἰ yao τῇ πλείστῃ διαστάσει τὰ ἐναντία χρινεται χαὶ EX TOVTOV 

> > \ > ~ ΄ 

δείκνυται ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ Θὰ ἐπειδὴ ust εχ τοῦ χέντρου -- [ εἰ 
ἐξ 1) 

Jy 

7 

‘ 

, Vv 5 ~ \ aT, ~ , 5 - , 

πρὸς tov χύχλον διαστάσεως ἔστι λαβεῖν, τὴν ὅλην τοῦ χύχλου διάμετρον. 
Vv \ id ~ wv ͵ ~ ~ » ~ 

ἔσται τὰ πρὸς ἡμᾶς ἄνω χαὶ χάτω μᾶλλον 8 τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ὑπὲρ {HY 
΄ \ vega ~ ς \ Se > 5 

10 ἡμισφαίριον καὶ τὸ ὑπὸ γῆν, ὡς τὴν ὅλην διάμετρον διεστῶτα, ἧπερ τὰ πρὸς 
A ΄ ῃᾷ4ΣΝΥ σι la > / by} (al y \ ~ We. ~ > 

τὴν φύσιν, τοῦτ᾽ ἔστιν ὅλος ὁ οὐρανός, ἐφ᾽ ὃν ἅττει τὰ χοῦφα, χαὶ ἢ γῆ; EP 
a a \ ΄ ἤτς, \ Pl ~ ΄ LN 20 ᾿Ν ~ Ὁ 5 

ἣν βρίϑει τὰ βαρέα, μόνην τὴν ἐκ τοῦ κέντρου (διάστασιν) διεστῶτα διπλασία 
~ ~ aos ΄ ~ > ~ 4 ae 

(ap ἢ πᾶσα tod χύχλου διάμετρος τῆς ἐκ τοῦ χέντρου πρὸς τὸν | χύχλον 263r 
- ΄ - \ \ ~ > ΄ ~ COD > , y owe 

διαστάσεως. ἀλλὰ χαὶ τὸ πῦρ οὐχέτι τῷ ὕδατι ἐναντίον ἔσται, ἀλλὰ 

15 μᾶλλον τῇ γῇ πλεῖστον διεστώσῃ" πρῶτον μὲν γὰρ πῦρ, εἶτα ἀήρ, μετ 

αὐτὸν ὕδωρ χαὶ τότε ἢ γῆ- οὐχέτι οὖν χατὰ τὰς ποιότητας ἐναντία ἀλλή 
Ue 7 j i 
\ . = = P ‘a 

εἰσὶ πῦρ καὶ ὕδωρ διὰ τὸ τὸ μὲν πῦρ ϑερμὸν εἶναι χαὶ ξηρὸν τὸ δὲ ὕδωρ 
\ ΄ > \ ~ ι ~ ὮΝ 5 > a ~ 

δγρὸν χαὶ ψυχρόν, ἀλλὰ πῦρ χαὶ γῇ μᾶλλον ἐναντία διὰ τὸ πλεῖστον 
ἘΠ : ᾿ Ἢ Ε τας a 
ἀλλήλων διεστάναι. εἴπερ ποιήσομεν τὰ πρὸς ἡμᾶς ἄνω zat χάτω μᾶλλον 
> ΄ e a τ τ ΄ » \ ΄ 

90 ἐναντία ὡς διπλασίονα διάστασιν ἀφεστηχότα τοῦ φύσει ἄνω χαὶ χάτω, τὴν 
σ 5 , > ~ > ~ ~ , , ~ A \ 

ὅλην διάμετρον. οὐχ ἀρκεῖ οὖν τὸ τοπιχῶς διεστάναι πλεῖστον, ἀλλὰ χαὶ 
- ΄ Ὁ ~ ba ~ > ~ , S \ 

τῇ φύσει δεῖ πλεῖστον διεστάναι. χαὶ ovdS τοῦτο ἀρχεῖ See ἰδοὺ γὰρ 
> , 3 ~ 5 ~ 

οὐσία χαὶ συμβεβηκὸς καὶ dv καὶ μὴ ὃν τῇ φύσει πλεῖστον διεστήχασι χαὶ 

οὔχ εἰσιν ἐναντία, τοὐναντίον ὃὲ χαὶ σωστιχὴ 7 οὐσία 3: συ palais 

95 ἐν αὐτῇ τὸ εἶναι ἔχοντος. ἀλλὰ χρὴ χαὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ἀνάγεσϑαι. καὶ 
35 ease τ a ee 

οὐδὲ τοῦτο ἀρχεῖ μόνον: ἰδοὺ γὰρ λευχότης χαὶ ϑερμότης ὑπὸ Ev γένος 

Ov ἀνάγονται χαὶ οὔχ εἰσιν ἐναντία. ἀλλὰ δεῖ αὐτὰ χαὶ ἐν ἕνὶ ὑποχξιυένῳ 
᾿ς ΄ 5" τς , v > 2 ΕΝ Ee L sf x Ares 

εἶναι. ϑερμότης yao χαὶ λευχότης οὐχ εἰσιν ἐν Eve Smoxempevip- ἢ μὲν γὰρ 
΄ > oe τὰ 5 5 

Yeoudtys ἐν ἀποίῳ σώματι ἢ G8 λευχότης ἐν πεποιωμένῳ σώματι ὡς 
~ ~ , ‘ 

™” 

30 ὁξυτερα ποιότης > πρῦτον ὙὝΟΩ 8 CTOLW σώυστι ἐπιγ νεται ϑερυότης 7 
i ϊ δ πὶ i i ri | | 

Ἃ Ἁ Ν ’ >: ’ “5 aD >! 

ψυχρότης ἢ enpdtys ἢ δγρότης, καὶ τότε λευκότης 7 μελανία. GAA οὐδε 

τοῦτο ἀρχεῖ" ἰδοὺ γὰρ 4 λευχότης ἢ ἐν χύχνῳ καὶ ἢ μελανία ἢ ἐν χόραχι 

ἐν ἑνὶ ὑποχειμένῳ Be ἐν Be ca σώματι), χαὶ οὔχ εἰσιν 
» Ψ J 

ἐναντία, ἐπειδὴ ὁ 
τῷ , > > SN ε΄ \ 5 ΄ a eee [- 

85 βάλλειν. οὐχ ἄρχε οὖν ἐπὶ τῶν ἐναντίων ἢ τοπιχὴ πλείστη διάστασις, 

ἀλλὰ χρεία χαὶ τῇ φύσει πλεῖστον διεστάναι χαὶ τὰ ἄλλα τὰ εἰρημένα 
Vv - , κι - ΄ὕ . , v 5 

ἔχειν, ἵνα γένωνται ἐναντία: εἰ μὴ γὰρ ταῦτα πάντα συνόραμῃ, οὐχ εἰσιν 
> , ~ 5, 7 \ 5 ΄ > 

ἐναντία. ἀλλὰ ταῦτα τείνει ἤτοι ἁρμόζει πρὸς [Πλάτωνα τὰ λεχϑέντα ent- 

1 tie K!: τὴν HK?P ἔστι --- κέντρου (2) in mrg. suppl. P* τὴν ὅλην om. P 

7 μείζω seripsi: μείζων libri 8 διάμετρον] διάστασιν Καὶ 9. ἔσται] ἔστι ΚΡ 

10 ἤπερ] εἴπερ H 12 διάστασιν inserui 16 οὖν] yap KP ποιότιτας H 

19 post μᾶλλον add. δὲ Καὶ 21 ante οὐχ add. zai H 30 ἐπιγίν.] γίνεται Η 

34, δῦ μεταβάλειν Καὶ 36 τῇ! αὐτῇ H! 38 ΠΙλάτωνα] οἵ. Tim. p. 31 Β sq. 

i 



200 ELIAE IN CATEGORIARUM c. 6.7 [Arist. p. 6212. 36] 

χειρήματα ὑπὸ τῶν χατασχευαζόντων ὅτι ἐναντίος ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ ὡς 
, Ὁ - ~ ΄ \ πλεῖστον διεστὼς τῷ τόπῳ ἕπεται yap τῷ []λάτωνι τὰ ἐναντία dotCovee 

St τοῦ τόπου διαστάσει μὴ λέγειν τὸ ὕδωρ τῷ πυρὶ ἐναντίον εἰ at 
a τ ( cis 
, , ἽΝ ~ ~ A 5 ’ ΄ 

χυρίως ἐναντίον ἀλλὰ τὴν γὴν τῷ πυρὶ ἐναντίαν ὡς πλεῖστον διεστῶσαν" 
\ + _~ 

ι 
5 WG Va > ~ 2 ΕΝ > ΄ 

ὃ τὰ γάρ πλειστον ee OLEGTWTA XAT AVTOV EVAYTIA, τ 

μέσα χαὶ τῇ φύσει μέσα λέγονται. xual ταῦτα μὲν περὶ τοῦ δευτέρου ἰδίου 

τοῦ ποσοῦ. 
bt Ala δι >: Y> ~ ~ εἶ pepo τ ᾽, " ἫΝ δι 4 Γὰ δὲ δύο ἴδια τοῦ ποσοῦ, τὸ μετρεῖσϑαί φημι χαὶ τὸ pate ΧΕ 

τὴ 3 

0 ἴδια, τὸ α μεν υηὃξ ν ἐναντίον ἔχειν τὸ cs ἐναντίον, ἀπεχύησαν ἡμῖν ἄλλα eG 
‘ ‘ 3 a7 X a. ~ ¢ \ 

10 μὴ τὸ μᾶλλον xat bees ἐπιδέχεσϑαι, τὸ δὲ μετρεῖσϑαι τὸ ἴσον xat | 
\ Vv 

μὲν ἰσάχις μετρεῖται, λέγεται ἴσα, 263% ov ἄνισον" τὰ γὰρ τῷ αὐτῷ μετρούμενα ε Ἔ 

εἰ ὃὲ ἀνισάχις, λέγεται ἄνισα. “- ¥ τοῦ sit. τὸ ἴσον φημὶ χαὶ ἄνισον" χαὶ 
\ 

μόνῳ γὰρ τᾷ ποσῷ ἁρμόζει χαὶ παντὶ χαὶ det, τῶν ἄλλων ἰδίων τοῦ 
Ἁ ἌΜΑ > \ ~ y » 

ποσοῦ χαὶ τῇ οὐσία Doe τῶν χυρίως γὰρ ἐπὶ ποσοῦ τὸ ἴσον χαὶ ἄνισον 

15 λέγεται, ἐπὶ ὃξ ποιοῦ τὸ ὅμοιον χαὶ ἀνόμοιον" ἘΠ γὰρ ὃ ποιητὴς 
“9 

> ‘ 

ἐπὶ ον εἰπὼν 
> \ v ΄ ΄ 

ἴσον ϑυμὸν ἔχοντες ὁμώνυμοι. 
ων ~ 80 

ἐπὶ δὲ τῆς οὐσίας τὸ ταὐτὸν χαὶ cae Gowoler λέγειν. ἀλλ᾽ (at) ἐπὶ 

ι, χυρίως ἴδιον τὸ ἴσον χαὶ ἄνισον ὡς παντὶ ποσῷ ἴδιον 
~ / 

ποσηὺ. TLYE Gas 

An 
\S 

ς 
΄ ~ , v4 ~ V4 5 ~ 

20 ὑπάρχον, πῶς λέγομεν μονάδας ἴσας χαὶ σημεῖα tou; ἀεὶ γὰρ ταῦτα ποσὰ 
v » o 

ὄντα ἴσα εἰσίν, ἄνισα δὲ οὐδέποτε γίνονται, πρὸς ὅ φαμεν ὅτι διττὸν τὸ 
Vv \ ~ > = \ Ὁ 5S ~ b ΄ 4 3 ~ 

ἴσον. τὸ μὲν πεφυχὸς ἀνισοῦσϑαι, οἷον ἐπὶ δύο εὐθειῶν ἐὰν ἢ μία εὐϑεῖα 

ὲ μὴ πεφυχὸς ἀνισοῦσϑαι, o7 
oe ΄ ~ fen 

λάβῃ προσϑήχην, μείζων γίνεται Es ετερᾶς, τ ιν 

υονάδες" αὗται γὰρ ἴσαι εἰσὶ μόνως μὴ δυνάμεναι γενέσϑαι ἄνισοι" 
> , 

p 

E* 5 Day 

ae 
163) 

25 προσϑή ae γὰρ λαυβαάνουσα τ ἑτέρα μονὰς υείζων οὐ γίνεται τῆς ἑτέρας. 

τὸ οὖν ἴσον τὸ μὴ πεφυχὸς ἀνισοῦσϑαι ταῖς νόον ἁρμόζει χαὶ τοῖς 
3 ἊΝ ἊΝ \ 

σημείοις. 7 ὅτι οὐδὲ ποσὰ ταῦτα χυρίως οὐδὲ τὸ ἴσον αὐτοῖς ἁρμόζει διὰ 
REST APP grr att Actes nh Poy aeRO 0 τοῦτο, GAA’ st ἄρα τὸ ταὐτόν. χαὶ ὅτι ἀρχαὶ ae τὸ μὲν διωρισμένου 
“= ν 

Α 

τὸ O& συνεχοῦς. ταῦτα χαὶ περὶ ποσοῦ. 

30 ASO Auk Oe πρὸ πὸ 

6236 [Ipos te 6&2 τὰ τοιαῦτα λέγεται, ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν 

) 3 uae Ld γεν \ fe Nw, x ΄ 
Ἐπειδὴ τὰ πρός τι χαὶ λέγεται χαὶ διδάσχεται χαὶ ἔστι χαὶ γένος 

ς δέχα χατγ ) yoptats ἰσάριϑμα τούτοις χεφάλαια 
\ 

ott xat συναριϑμεῖται ta 
\ 

Ps 

5 ζητήσωμεν: (ἐπειδὴ μὲν λέγεται, ζητήσωμεν, περὶ τῆς ἐπιγραφῆς αὐτῶν 

- 
' 

4 χυρίως ἐναντίον om. Καὶ 9. μὲν om. Καὶ 11 ante ἄνισον add. τὸ KP 

12 defectum signavi, suppleveris τοῦτο δὲ μάλιστα ἂν εἴη ἴδιον 10 λέγεται] γίνεται Ht 

ὃ ποιητὴς] Hom. P 720 18 λέγων P εἰ ex Laur. 72,5 inserui 
20 ὑπάρχων H 23 μεῖζον P 27 ante ποσὰ add. τὰ H 28 et scripsi: 

ἢ libri 9 ἐπειδὴ — ζητήσωμεν inserui αὐτῶν superser. Η 



or 
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ELIAE IN CATEGORIARUM ce. 7 [Arist. p. 6436] 901] 

[Περὶ τοῦ πρός τι ἑνιχῶς ἣ Περὶ τῶν πρός τι ty 

ϑυντιχῶς, ὡς ὁ ̓Αριστοτέλης πανταχοῦ, xav ταῖς ὑπογραφαῖς λέγων πρός 

τι δὲ τὰ τοιαῦτα λέγεται xdv τοῖς ἰδίοις ἴδιον δὲ τῶν πρός τι. 

\ 

ἐπειδὴ ὃὲ διδάσχεται, ζητήσωμεν ποίῳ τρόπῳ χέχρηται διδασχαλίας, dow 

πὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν 7, suet ἱ : = 

cE: 
~ QR - fo 

> > 

παρὰ THY εἰωϑυῖαν αὐτῇ χέχρηται διδασχαλίᾳα. ἐπειδὴ δὲ ἔστι τὰ πρός τι 
ry ͵ 7 9 

ζητήσωμεν περὶ τῆς φύσεως ἥτοι ae ξεως aoa: πῶς εἰσιν, Apa φύσει 
fed as 

ἢ ἡμεῖς αὐτὰ ποιοῦμεν" δόξα γάρ τις γέγονεν Ἷ λέγουσα μὴ εἶναι τὰ πρός 
, 5 ) > >) \ , 

TL φύσει, τὸ ἐχ τῆς πρὸς nies ΤΡ αὐτὰ σχέσεως. ἐπεὶ τοίνυν 
ie \ 

t, ζητήσωμεν τὰ εἴδη αὐτῶν ἥτοι αἀπαριϑμησώμεϑα: ὅπου γὰρ < Φ ay ὧν ed 

Ox Os νος, πάντως χαὶ εἶδος. τ δὲ συνηρίϑμηται ταῖς ἄλλαις χατηγορίαις, = 

- 

A 
τ ἐξ 
ς τὶ 

tp ~ τ ΄ 
TOAELY αὐτῶν τὴν προς τὰς λοιπὰς χατηγορίας ζητήσωμεν. ὅϑεν χαὶ 

a ~ ’ a \ ‘ ~ , , , ~ ΄ σ ΄ 

δεῖ ἄρξασϑαι διὰ τὴν τοῦ λόγου συνέχειαν ἀπὸ τοῦ ee ἵνα τὸ πέρας 

ὦ. 
τῶν φϑασαντων ἀρχὴ τῶν | μελλόντων γένηται. τοῦ δὲ π 

\ ΄ ᾿ ΄ e 
γενομένου χαὶ τὰ λοιπὰ ὑποποδιζόντων ἡυῶν τ 

΄ 4 ’ , \ ΄ s Ν \ ~ 

TSETAOTGY OSUTEDOY, TO τρίτον TPLTOV, τὸ GEUTEOOY TANTOV, TO πρῶτον 

La a ~ ΄ ὮΝ» , Χ ed as NA \ 

Τρεῖς τοίνυν δόξαι γεγόνασι περὶ τῆς τάξεως αὐτῶν: ᾿Ανδρόνιχος μὲν 
Χ \ ¢ (Dv Se ΄ ΟῚ ΄ ~ ΤΣ ΄“- Vee yt) 

μεν γᾶρ Oo οὗτος τελευταιᾶν απήνευει TOLS πρός tt TAELY, λξγζὼν αιτιᾶν 
\ , 7 

τοιαύτην: τὰ πρός τι ὕλην οἰχείαν οὐχ ἔχει (παραφυάδι γὰρ ἔοιχεν οἰχείαν 

ΠΝ v7 το ἀλλὰ παραπλεχομενῃ τοῖς ἔχουσιν οἰχείαν ῥίζαν), αἱ δὲ 

ἐννέα χατηγορίαι οἰχείαν ὕλην ἔχουσιν: εἰχότως οὖν τελευταίαν ὥφειλον 
ἔχειν τάξιν. ᾿Αρχύτας 62 6 Ταραντῖνος τετάρτην ἀπονέμει αὐτοῖς τάξιν, 
ἐπειδὴ οὐσία χαὶ ποιὸν χαὶ ποσὸν ua? αὑτά εἰσι, τὰ ὃὲ πρός τι σχετιχά 

εἰσι, προηγεῖται δὲ τὰ xa’ αὑτὰ τῶν ἐν σχέσει’ πρῶτον yap γίνεταί τις 

ἀνϑρωπος χαὶ τότε πατήρ, πρῶτον γίνεται ἀριϑυὸς χαὶ τότε διπλάσιος ὡς 

ἀριθμός. ᾿Αριστοτέλης δὲ ἐν τῇ ἀπαριϑμνήσει τετάρτην αὐτοῖς χαὶ αὐτὸς 

ἀπονέμει τάξιν δι’ ἣν αἰτίαν εἶπεν Apydtas, ἐν δὲ τῇ διδασχαλίᾳ τρίτην 

αὐτοῖς ἀπονέμει τάξιν διὰ τέσσαρας αἰτίας. ὧν ἢ πρώτη τοιαύτη ἐστίν" 
τ χατέληξεν ὃ περὶ ποσοῦ Ὡς τ τὸ ἴσον χαὶ ἄνισον, ταῦτα δὲ 

πρός τι. δευτέρα, ὅτι ἐδεήϑημεν τοῦ ὁρισμοῦ τῶν πρός τι ἐν τῷ περὶ 

ποσοῦ hoy, ἡνίχα ἐδείχνυμεν τὸ μέγα eee χαὶ TOAD χαὶ ὀλίγον 

μὴ ὄντα ποσὰ ἀλλὰ τῶν πρός τι. τρίτη αἰτία, ἵνα wy ὃ πεπόνϑαμεν ἐν τῷ 
περὶ ποσοῦ λόγῳ χαὶ εἰς τὰς ἐν αὐτῷ σχέσεις, τὸ μέγα φημὶ χαὶ τὸ μιχρὸν 

χαὶ πολὺ χαὶ ὀλίγον, χαὶ ὑπὸ τὸ ποσὸν ἀνήγομεν αὐτὰ δι᾿ ἄγνοιαν τῶν 

1 ἐνικῶς--πρός τι om. P 2 ὡς--πρός τι eicias; οἵ. p. 206,4 3 ἴδιον δὲ τῶν 

πρός τι apud Arist. non legitur τῶν] τὸν HP? ὅ ἰστέον -- διδασχαλίᾳ (0) eicias 
6 διδασχαλίαν ΗΚΤΠΡ 11 παντὸς P ἄλαις H 12 λοιπὰς] ἄλας (sic) H 

ὑποποδειξόντ. ἢ 19 τοῖς Ὁ: τῶν ΗΚΡ 21 περιπλεκ. Καὶ 94 εἰσι 

---Οὑτὰ (25) in mrg. suppl. P? 27 ἐν τῇ ἀπαριϑ.} p. 1626 αὐτοῖς superser. H 

τάξιν (29) (εἶπεν 

0m.) in mrg. suppl. ΡΣ 29 ἀπονέμοι H 30 χατέλιξεν Η τοῦ ποσοῦ Καὶ 
32 ἐδείχνυμεν] p. 196,13 39 ἀνάγομεν KP 

29 ante τάξιν additum δόξαν del. Π (utrobique) 28 δι᾿ ἣν 

πτοῦ πρώτου ae 
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πρός τι, τὸ αὐτὸ πάϑωμεν χαὶ ἐπὶ τῆς ποιότητος χαὶ TO ὅμοιον χαὶ avo- 
, , > \ v 5. | levee 5 ~ 

UOLOY νοήσωμεν ποιότητος εἶναι, μὴ ὄντα xat ἀλήϑειαν ἀλλὰ τῶν πρός τι" 
\ isd ΄ ΄ ao "» , 5 , 5 

τὸ γὰρ ὅμοιον ὁμοίῳ ὅμοιον zal τὸ ἀνόμοιον ἀνομοίῳ ἀνόμοιον λέγεται. 
΄ ὙΠ} “ \ 5 \ \ , A/F v \ >: > 

τετάρτη αἰτία, OTL χαὶ αὐτὰς τὰς ποιότητας δόξα τις ἔλεγε μὴ εἶναι χαϑ 

5 αὑτὰς ἀλλὰ τῶν πρός τι, % λέγουσα νόμῳ γλυχὺ νόμῳ πιχρὸν χαὶ 
{ ’ " Ay ~ 5 Ω᾽ (ye 4 ~ \ od Ps 

Jeouov' τὸ γὰρ πῦρ od xa) αὑτὸ ϑερμόν (τῇ γὰρ σαλαμαάνδραᾳ od 
( Pos 3>\ \ / ΄ - \ ? ~ , πὶ > \ > 

ϑερμόν), οὐδὲ τὸ μέλι γλυχύ: τῷ γὰρ ἰχτεριῶντι πιχρόν. εἰ οὖν χαὶ αὗται 
ε , - ΄ ~ tp 

αἱ ποιότητες THY πρός TL, πῶς οὐ δικαίως τρίτην σχοῖεν τὰ πρός τι τάξιν; 
> > - = , 

ἐν οἷς ἢ ϑεωρία. 

10 p. 6236 Πρός tt 6& ta τοίαῦτοα Aéyertat. 

΄ 

τι. δέχα wy 

lp ~ 

Δεύτ nen ἣν χεφάλαιον ἀπαριϑμήσασϑαι τὰ εἴδη τῶν TP 

τοίνυν τὰ εἴδη τῶν πρός τι, ταυτότης, DOE γένεσις, μέϑεξις, ὕφεσις, 
΄ [4 id ‘ ~ πεῖσις, χρίσις, ϑέσις, dovpuetpta, ἢ πρὸς τὸ γένος ἀναφορά" ἐπὶ τοῦ ποσοῦ 

ἰς I 

γὰρ μόνου τὴν διαιρετιχὴν ἐφύλαξε τάξιν ὃ ̓ Αριστοτέλης διελὼν εἰς συνεχὲς χαὶ ἢ 

‘ 

15 διωρισμένον, | οὐ μὴν χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων χατηγοριῶν, ἀλλὰ μόνον anapt- 264¥ 
ϑμεῖται τὰ τ χαὶ τὰ σημαινόμενα αὐτῶν. χαὶ εἰχότως, ἐπειδὴ σχοπὸς 
ταῖς Κατηγορίαις οὐ τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων χαϑὸ πράγματα διδάξαι, 

Ὁ 

ἀλλὰ χαϑὸ tormade ὀνομάζονται. διὸ οὐδὲ τὴν διαίρεσιν χατὰ τάξιν εἰς 

ἀντιδιαιρούμενα πεποίηχε, χαὶ ἣ αἰτία εἴρηται. ἣν δὲ ἔχουσι τάξιν φυσιχὴν 

20 αἱ χατηγορίαι ἐν τῇ προόδῳ, τοιαύτην ἔχουσι χαὶ τὰ πρός τι" ἐν αὐταῖς 

yap ἔχουσι τὸ εἶναι. μνησϑεὶς 62 ἑνὸς ἀφ᾽ Exdotys ἀντιϑέσεως χελεύει 
χαὶ τὸ λοιπὸν ἐννοεῖν ἡυᾶς, οἷον μνησθεὶς ταυτότητος ἑτερότητα ἐπιτρέπει 

γοεῖν σε, χαὶ ἐπὶ ἀνισότητος ὡσαύτως χαὶ τῶν Ἐπ ἀντιϑέσεων ἀναλόγως. 

ταὐτὸν χαὶ ϑαάτερον οὐσίαι, τ δὲ χαὶ ἑτερότης πη οὐσιῶν: τὰ οὖν 

bo 5 μετέχοντα τῆς ταυτότητος διὰ τὴν ὁμοιότητα χαὶ τὸν αὐτὸν ὁρισμὸν ἐπι- 

oem ται, “al τὰ μετέχοντα τῆς ἑτερότητος ἀνομοίως τὸν ὁρισμὸν τῆς 

ἕτερό 
5 > xi 4 λ τητος ἐπιδεχόμενα" χαὶ ταῦτα οὖν χἂν ἑτερότητα ἔχωσι, πρὸς χοινώ- ρ 

vouov λεχϑήσονται. χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ΔΉ νος ἀναλόγως νοητέον" 

χαὶ τὰ ἀνόμοια γὰρ ἀνόμοια ὡς ἕνα ὁρισμὸν ἐπιδεχόμενα τὸν τῆς ἀνομοιό- 

80 τητος. χἂν παρέλιπεν ὃ ᾿Αριστοτέλης τὴν διαίρεσιν χατὰ τὴν τάξιν τῶν 
γενιχωτάτων χαὶ ὑπαλλήλων χαὶ μέχρι τῶν ἀτόμων προαγωγὴν ἐπὶ τῶν 

χατηγοριῶν, ὃ τεχνίτης χαὶ ταύτην ϑηρᾷ διὰ μεϑόδου τεχνικῆς. ἔστι δὲ 

ταὐτότης μέν, ὅταν πρὸς χοινώνυμον γίνηται 7% σύγχρισις, οἷον φίλος φίλου 

φίλος, ἐχϑρὸς ἐχϑροῦ ἐχϑρός: οὐδὲ γὰρ δμώνυμα ταῦτα λεχτέον (ἔχουσι 

3 χαὶ τὸ ἀνόμ. ἀνομ. ἀνόμοιον om. KP 4 λέγει K 8 τρίτη P τὰ om. K 

11 ἣν] οὖν HIP τὰ om. HP 14 yap seripsi: χαὶ libri μόνον H 

διαιρετηχὴν HP τάξιν in mrg. suppl. H 18 διὸ --- τεχνικῆς (32) eicias 

20 ἔχουσι---πρός τι om. KP zat] xata Η! 21 yap om. K 22 ἐπι- 

τρέπειν HP 26 τῆς ἔτερ.-- ὁρισμὸν om. (in mrg. ἀνομίας τὸν ὁρισμὸν m.? add.) P 

27 ἐπιδεχ.] yp. ἐπιδέχονται in mrg. Καὶ ταῦτα] αὐτὰ HP 30 περιέλιπεν Π' 

91 μέχρη HP! προαγωγὴ ΗΡ 33 γένηται Καὶ 34 λεχταίαν H 

Oe 
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γὰρ πρᾶγμα χοινόν, THY φιλίαν), οὐδὲ συνώνυμα" οὐδὲ γὰρ αὐτά τινος νῦν 

χατηγορήσαμεν οὐδὲ ἄλλο τι αὐτῶν χατηγορήσομεν. ἀνισότης δέ, ὅταν τὸ μεῖζον 

ἐλάττονος μεῖζον ἢ χαὶ τὸ διπλάσιον ἡμίσεος διπλάσιον, γένεσις δὲ (wc) πατὴ 

υἱοῦ τ perp υέϑεξις δέ, ὡς TO μετέχον USTEYOUEVOD μετέχει χαὶ TO μετε- 
, ~ ΄ ΄, AL + ~ 

5 YOUEVOV ὑπὸ τοὺ WETE) (OVTOS WETEVETAL, UVOEOLS GE WS δεσπότης δούλου ὁεσπο- St Ὶ ‘ & ’ T i 
& a/ oa ’ / Ἁ ΄ ’ 

τῆς, TE σις GE, OTAVY Ο τύπτων TUTTOUEVOY τυὐπτ AGL O TUTTOWEVOS ὑπὸ TOL 

τύπτοντος τύπτηται, χρίσις δέ, ὅτι ἐπιστήμη ἐπιστήμονος ἐπιστήμη (τὸ γὰρ 
4 χρίνειν ἐπιστήμης), ϑέσις δέ, ὅτι τὸ ἀριστερὸν δεξιοῦ ἀριστερὸν xal τὸ δεξιὸν 

ἀριστεροῦ δεξιόν, ἀσυμμετρία δέ, ὅταν εἴπωμεν ὅτι ὃ ἀδύνατον bo 

10 ὁρᾶσϑαι, τοῦτο χαὶ ἡμεῖς ἀδυνατοῦμεν ὁρᾶν, ὡς τὸ ἐν βυϑῷ ὄστραχον χαὶ 
5 "» ΄ Vv ~ id 

TOV ἀέρα ἀχρωμάτιστον ὄντα" ταῦτα πον ἀδυνάτως ἔχει ὑφ᾽ ἡμῶν ὅρα- 

ϑῆναι, χαὶ ἡμεῖς ἀδυνατοῦμεν αὐτὰ δρᾶν. διὰ GE τὴν πρὸς τὸ γένος i 3 Ι ‘ t | Hy 
> ΄ VW ~ ~ Pt eats 

ἀναφοράν. ὅταν τὴν γραμματιχὴν εἴπωμεν τῶν ὀχτὼ μερῶν τοῦ λόγου ἐπι- f iy i ᾿ ' | 

στήμην. οὐδεὶς γὰρ λέγει “γραμματιχή ἐστι τῶν ὀχτὼ | μερῶν τοῦ λόγου 265r 

15 ἀλλὰ “γραμυατιχή ἐστιν ἐπιστήμη τῶν ὀχτὼ μερῶν τοῦ Aoyou’> ἥ γὰρ 
+ 

on Oy 

> me ~ ΄ b) ΄ 

ἐπιστήμη τῶν πρός τι, & γραμματιχὴ οὐ τῶν πρός τι ἀλλὰ ποιότης χαὶ 
Q? ΄ ΄ 

way? αὑτήν. “at οἶδεν δ᾽ Apt στοτέλης τὸ τοιοῦτον σηυμαινόμενον THY πρός 
> \,_~ ~ 
- 

τι STLTEAELY τὴς ποιότητο τὸ διὰ τὴν τοῦ evans ἀναφορᾶν * οὕτω γὰρ χαὶ 

Υ 

Ῥ 

ἢ ἀνάχλισις οὐ Gt Eavtyy τῶν πρός tt, ἀλλ᾽ ὡς ϑέσις: πᾶσα yap ϑέσις 

20 τῶν πρός τι. ual ἣ γραμματιχὴ οὖν οὐ δι᾿ ἑαυτὴν τῶν πρός τι, ἀλλὰ 

διὰ τὸ γένος, φημὶ τὴν ἐπιστήμην. διὸ χαὶ ἀποροῦσιν, εἰ τὰ τῶν ἐπάνω 

| pe miepateva χαὶ τῶν ὑποχάτω χατηγορεῖται ἐξ ἀνάγχης (ὡς τὸ ζῷον 
] A SY ἐπειδὴ ΕΠ του χατηγορεῖται, ἐξ τ χαὶ Σωχράτους), διὰ τί τὰ 

, 3 ff ~ 

πρὸς τι “ATHY τυ τῆς ἐπιστήυης μὴ “AL τῆς ieee XAT eee 

25 χαὶ λέγομεν ὅτι ἢ ἐπιστήμη τῆς γραμματικῆς ὡς ποιότης χατηγορηϑήσετ 

ἢ δὲ ποιότης za αὑτὴν χαὶ οὐ τον τι" πᾶσα γὰρ τέχνη χαὶ ἐπι. ἘΠ τΞ a Ἕ τος ἰ 
? CaN \ , ΄ or ~ wv Q 276 \ vs > ΄ 

χαὃ αὐτὴν μὲν παθτης ὡς ε υχῇ ἤτοι διάθεσις, πρὸς ἄλλο δὲ ἢ 

ἐπιστήμη χαὶ ἣ τέχνη τῶν πρός τι’ 
συν Δ’ ay Ov = 

@y << πιστητοῦ γὰρ χαὶ τεχνητοῦ. διὸ χαὶ 
? CON ~\ , ἢ γραμματιχὴ ποιότης xa αὑτὴν χαὶ οὐ (τεχνητοῦ) τέχνη. 

Ἁ - 5 , ~ 5 ~ ~ σ ~ 

30 Δυνατὸν δὲ ταῦτα χαὶ ἀντιτεταγμένως διελεῖν χαὶ τεχνιχῶς, ὅτι τῶν 

πρός τι τὰ μὲν φύσει, ὡς πατὴρ χαὶ υἱός, τὰ ὃὲ τύχῃ, ὡς δοῦλος χαὶ 
δεσπύτης, τὰ δὲ τέχνῃ, ὡς ἐπιστήμη ἐπιστητοῦ ἐπιστήμη, τὰ δὲ προαιρέσει, ? ils Asef f 1 

ὡς φίλος φίλου φίλος. δυνατὸν ὃὲ ὑπὸ ταῦτα τὰ τέσσαρα ἀναγαγεῖν τὰ δέχα τὰ 

>’ 

τ 
, - - > Χ / 

\eyévta πρῶτον. ἐν οἷς χαὶ τὸ δεύτερον χεφάλαιον. 

~ ‘ bb) (3 Ὁ ~ 2) ΄ Γ Zz ce \ \ 

εἰσὶν 7] ἡμεῖς ποιοῦμεν αὐτά: διάφοροι γὰρ δόξαι γεγόνασιν: οἱ μὲν γὰρ 

πᾶντα τὰ ὄντα πρός τι εἰρήχασιν, οἱ ὃὲ ἀμφότερα χαὶ πάντα τὰ ὄντα πρός 
TY 

> sy ~ Ἀ ~ ΄ , - 5 ~ <¥ , 

| 35 Τρίτον ἣν χεφάλαιον τὸ ζητῆσαι περὶ τῆς ὃ ὑπάρξεως αὐτῶν, apa φύσει 

ἱ 

ἐστιν 14 οὐδῆς H 18 an διελεῖν ἢ 19 ἀλλ᾽ — πρός te (20) in mrg. 

suppl. ΡΣ pr. ϑέσις] ϑέσεις H 21 ἀποροῦμεν Καὶ 24 χαὶ μὴ coll. ΚΡ 

eA ϑεῖν Καὶ 33 ἀνάγειν Καὶ 

2 χατηγορίσωμεν (alt. 1.) H ὃ ἡμίσεως P ὡς inserui 5 δεσπότου 

alt) 1;) P 6 τύπτῃ] τύπτει P 6 τυπτόμενος] τὸ τυπτόμενον Καὶ 10 post 

ὄστραχον addita zat τὸ ἐν Bul ὄστραχον del. Καὶ 13 post eyEconty fort. addas πρός τί 

29 τεχνητοῦ inserui 30 ἀντιτεταγμένος P! δι 
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ra 

τι χαὶ οὐδὲν τῶν ὄντων πρύς τι, οἱ GS τινὰ μὲν πρός TL τινὰ δὲ οὐ πρός ; 

Πρωταγόρας μὲν ὁ σοφιστὴς πάντα τὰ ὄντα πρός τι εἶπε λόγῳ τοιούτῳ τ 

χρώμενος: ἕχαστον, φησί, πρὸς ἄλλο παραβαλλόμενον τὴν οἰχείαν ἀπη- Ὶ 

λαμβάνει φύσιν" ὁ γὰρ τράχηλος τῆς περιστερᾶς ὃ μέλας τῷ ἐν σχιᾷ ὁρῶντι : 

5 μέλας φαίνεται τῷ GF ἐν φωτὶ δρῶντι ἡλιοειδὴς χαὶ φοινιχοῦς ope ται. χαὶ TO πῦρ Ἷ 

δὲ σαλαμάνδρα, οὐ ϑερμὸν οὐδὲ τῷ 4 οὐ πᾶσι ϑερμόν: τῷ γὰρ ξύλῳ ϑερμὸν τῇ 
5 ΄ . >] ~ ΄ ‘ ~ ie, 

ἀμιάντῳ. τὸ μέλι οὐ πᾶσι γλυχύ" τοῖς γὰρ ἱχτεριῶσιν οὐ γλυχύ. πρὸς 6 ΠΡ 

ὅτι πρῶτον εἰσὶ τὰ πράγματα, χαὶ οὕτω πρὸς ἕτερον ete eu ae τὰ γὰρ | 

χρητο GE 
, > 

χρώματα νυχτὸς wev εἰσι χρώματα, δρατὰ δὲ οὔχ εἰσιν. ἐχέ ( 
,ὔ 

2 10 χαὶ δευτέρῳ λόγῳ λέγων οὕτως" αἵ φυσιχαὶ τῶν πραγυάτων εἰχόνες, λέγω 
at ὟΝ ΄ ~ ΄ ΄ 4 > 

δὴ τὰ χατοπτριχὰ εἴδωλα, ὁρῶντι usy εἰσί, μὴ ὁρῶντι ὃὲ οὐχ εἰσίν. ἀλλ 
΄ OPEN ΛΕ τ \ A Bae se > ~ ὍΝ = \ \ it IE = Ween AES as 

ὃ αὐτὸς λόγος χαὶ πρὸς ταῦτα " πρῶτον γὰρ εἰσὶ τὰ | πράγματα, χαὶ τότε 2b5y 

γίνονται ὁρατά. τούτοις πεισϑεὶς ὁ Deas ἐχέχρητο ταῖς υεγαληγορίαις 

ταῖς τρισὶ ταύταις, φάσχων οὕτως" ᾿ πάντων χρημάτων υὑέτρον ὃ ἀνϑρωπος, t 
Cat. , ς ~ , 34 > ἡ 

15 ᾿ ὡς φαίνεται τὰ πράγματα, οὕτω χαὶ ἔστι᾽, ᾿ τὸ δοχοῦν Exdotm ἀληϑές᾽. οὐ 
~ ~ ~ Vv ΄ 5 A . ~ 

περὶ tod αὐτοῦ ὃὲ εἴρηται πάντα, ἀλλὰ τὸ μὲν περὶ TOD γινώσχοντος ὅτι 

μέτρον πάντων στῶν 6 ἀνθ ίοίπος, τὸ δὲ περὶ (τοῦ) γινωσχομένου τὸ λέγον 
v 

ὅτι οἷα φαίνεται τὰ πράγματα, τοιαῦτα χαὶ τ τὸ G& περὶ τῆς γνώσεως 
> ~ \ cA \ Ὁ - Ν σ σ 5 

GUTS TO λέγον OTL τὸ OOXOLY ἐχάστῳ τ eS. προς 0 OAUEV OTt OD 

, ΄ ΄ v \ y 

20 ustpov πάντων χρημάτων 6 avUpwross χατὰ μίαν γὰρ αἴσϑησιν, ὡς με- 
΄ > ~ . ~ v ~ ve 

υαϑήχαμεν ἐν τοῖς προλαβοῦσι, mpodyer τῶν ἄλλων ζῴων 6 sec τες 
ry , x a κ ΄ , 

λέγω δὴ thy ἁφήν (διὸ χαὶ ἄτριχον to ϑέναρ τ τος, ἢ φύσις, ἵνα 
5 =~ > fy Sy utd Ὧν - ~ \ \ 

ur ἐν tats μαντείαις. éumnarCytar, λέγω δὴ τοῖς geld χατὰ γὰρ τὰς 

ἄλλας αἰσϑήσεις νιχᾶται ὑπὸ τῶν ἄλλων ζῴων, χατὰ μὲν τὴν ge ὑπὸ τοῦ 

25 ἀετοῦ, χατὰ Of τὴν ἀκοὴν ὑπὸ τῶν χηνῶν, χατὰ δὲ τὴν γεῦσιν ὑπὸ γαλῇς- 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ὡς ὁρᾶται τὰ πράγυατα, οὕτω χαὶ ἔστιν: ἰδοὺ γὰρ ὁ ἥλιος 

ποδιαῖος φαίνεται 6 ἑχατοντάχις ἑβδομηχονταπλασίων τῆς γῆς ὦν, χαὶ ἢ 
, ΄ ¢ ~ 5 ~ on Ἁ id / > ? 9OX 

χώπη χεχλασμένη ὁρᾶται ἐν τῷ ὕδατι μὴ οὖσα χεχλασμένη. GAA οὐδὲ 

τὸ δοχοῦν ἐχάστῳ ἀληϑές ἔστι. τί γὰρ ποιήσομεν τοὺς παραφρηνοῦντας, 
80 οἵτινες ὀστραχίνους ἑαυτοὺς νομίζουσι χαὶ δοχοῦσιν ἀποφεύγειν, wy ὁ οὐρανὸς 

αὐτοῖς ἐπιπέσῃ τοῦ "Athavtos αὐτὸν διὰ τὸν χάματον ἀποσεισαμένου; ἤδη 
. 

δὲ χαὶ Πλάτωνι εὐθύνας δέδωχεν αὕτη 7 δόξα’ φησὶ γὰρ πρὸς αὐτοὺς ὃ 
Πλάτων ᾿ ἡμεῖς, Πρωταγόρα, λέγοντές σε ψεύδεσϑαι, ἀληϑεύομεν ἣ ψευδόμεϑα; 

> AY “ry TKI ἢξύ = δ wear ᾿ \ we BEN a ΨΕΞ αὖ ὯΝ ΠΕ "Ν᾿ ϑ 

Et μεν (40 σα. ἢ SUOWEY ἡμεῖς, ~SvoT| χαὶ EOTL TO Yeucos, Et OE YEDOOUE a, 4 

o 5) ~ ) > > ΄ 7 \ >} ΄ 
35 χαὶ οὕτως ἔστι τὸ ψεῦδος. διὸ χαὶ ἐπάγει ὅτι [Πρωταγόρας χἂν ἀληϑεύῃ,; ὶ 

ψεύδεται, χἂν ψεύδηται, ψεύδεται, πάντως ἄρα φεύδεται. ἢ 

2 Πρωτ.] ef. Philop. p. 108,32 8 πρῶτον Ὁ: πρῶτα HKP (ef. v. 13) μετα- 

βάλλ. Η! 11 χατοπτηρικὰ Η: κατοπτρητιχὰ K: χατοπηριχὰ P 12 πρὸς καὶ ἢ 

coll. P 13 ὁρατά om. Καὶ 16 δὲ superser. Κα: om. P 17 tod inserui τ, 

18 ὅτι om. KP εἰσί Η 19 λέγων Η 90. 21 μεμαϑήκαμεν] spectare videtur — 
p. 147,20 27 τῆς γῆς] αὐτῆς Η 98 χόπη Η ὁρᾶται--- χεχλασμένη in mrg. 
suppl. P? οὐδὲ scripsi: οὔτε libri (cf. v. 26) 29 ποιήσωμεν H 32 Πλάτων] 

ef. p. 110,3 94 el een Peres in mrg. suppl. P? μὲν om. P i 

om. K 35 ἀληϑεύει Η 86 χἂν ψεύδ. ψεύδεται om. K 
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"Ἄλλοι δέ φασιν ὅτι οὐδὲν τῶν ὄντων πρός τι’ 7H γὰρ φύσις πάντα 
χαῦ αὑτὰ ἐποίησε, τάξεως τῶν πρός τι μὴ φροντίσασα, ὥσπερ χαὶ ὃ 

τέχτων ἐντίϑησι τὰς δοχοὺς τῇ ὀροφῇ uy φροντίσας ποία δεξιὰ ἢ ποία 

ἀριστερά, ἀλλ᾽ ἡμεῖς ὕστερον τὴν μὲν δεξιάν φαυεν τὴν δὲ ἀριστεράν. 
= \ 

5 πρὸς ὅ φαμεν ὅτι χαὶ τάξεως eye ae) ἢ φύσις" τὰ γὰρ ὑγρὰ sey 
‘ 

Oy 
Vv 

y υέσῳ τῶν ξηρῶν ἔταξε Vv, ἵνα σὺνε ΤΣ χαὶ συσχηματίζη TAL αὐτοῖς. χαὶ 

~ 5 \ 

τὸ ΠΕ ἀξὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς, χαὶ τὰ οὐράνια περιέχει τὰ ὑποσέληνα, επει 

a 
> Pht c ε εἰ μηδὲν ἣν τῶν ὄντων πρός τι, ἀνήρητο ἂν χαὶ ἣ πρόνοια : ἢ γὰρ πρόνοια 

, ‘ fe ~ ws a 

τοῦ προνοουμένου ἐστὶ πρόνοια χαὶ ἢ γνῶσις Ἱνωστοῦ ἐστι γνῶσις. ἄλλοι δὲ 
- ἊΝ v , v > 

10 πάντα τὰ ὄντα πρός τι εἶπον, ἐπειδὴ τὰ πρός τι οἰχείαν ae οὐχ ἔχει, | 
50 ἐν ταῖς Ἰξυνέ ἀν τες Bes ας οἰς δεν bess 57 nee a RT a ἐν ταῖς ἐννέα κατηγορίαις Yewpettar, χαὶ οὐδὲν τῶν ὄντων πρός τι, 266r 
Σ PN! , r 5 ) ἊΝ , \ > ΄ BD , ΕἾ 

ἐπειδὴ οὐδὲν μόνως πρός τι, ἀλλ᾽ ἣ πρός τι χαὶ οὐσία ἣ πρός τι χαὶ 
is Nn ΄ \ , ) / i ~ wv \ \ , 

ποσὸν 7 πρός τι χαὶ ποιόν. ᾿Αριστοτέλης δὲ τῶν ὄντων τὰ μὲν πρός τι 
GC 5 ΄ \ \ \ \ \ ς , \ > 

τὰ δὲ οὐ πρός tt’ οὐσία γὰρ χαὶ ποιὸν χαὶ ποσὸν xa? αὑτό, τὰ ὃὲ ἐχ τῆς 
15 τούτων συμπλοχῇς ἀναφαίνονται. 

\ p. 6236 IIpos τι δὲ τὰ τοιαῦτα λέγεται. 

Τέταρτον ἣν χεφάλαιον τῶν προτεϑέντων τὸ ζητῆσαι τίς ἢ διδασχαλία 
τῶν πρός τι. ἰστέον τοίνυν ὅτι τοιούτῳ χέχρηται τρόπῳ διδασχαλίας τῷ 

ϑησ έν A ~ 5 e ΟΞ τὰ π ie λέ: we re τί am fod 5 Ὁ ἘΝ ῥη ἡσομένῳ᾽ πρῶτον ὁρίζεται τὰ πρός τι, λέγων ὅτι πρός τί ἐστιν ὅσα αὐτὰ τιν 

υδὴς 

is 
2 ΄ a7 ε \ 

20 ἅπερ ἐστὶν ἑτέρων εἶναι κι (εται. αὕτη ὃδέ ἐστιν Ἷ φευ ὑπογραφὴ 

χαὶ [ΠΙλατωνική, ἥντινα ἐλέγξει ἐν τοῖς χατὰ μέρος αὐτός. δεύτερον χατα- 

λέγει τὰ ἴδια τῶν πρός τι, τὰ ψευδῇ χαὶ ἀληϑῆ, τέσσαρα 

τι ἴδια, τὸ μηδὲν ἔχειν ἐναντίον χὰὶ τὸ μὴ ἐπιδέχεσϑαι τὸ μᾶλλον χα 

ἧπτον χαὶ τὸ πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεσϑαι xual τὸ ἅμα τῇ φύσει ε 

25 ποῖα δὲ ἀληθῆ χαὶ ποῖα ψευδῆ, προϊὼν διδάξει. τρίτον λέγει ἀνϑορισμὸν 

αὐτῷ δοχοῦντα ὅτι πρός τί ἐστιν οἷς τὸ εἶναι ἢ πρὸς ἕτερον σχέσις. τέ- 

ταρτόν ἀπορίαν τινὰ τίϑησι μεταξὺ τοῦ ὁριμοῦ χαὶ ἀνθορισμοῦ, ἑπομένην 

μὲν τῷ δρισμῷ οὐ ον ὃὲ ὑπὸ τοῦ ἀνϑορισμοῦ: ᾧ γὰρ ἄτοπον ἕπεται, 

ἐχεῖνο ἄτοπον, ᾧ δὲ μηδὲν ἄτοπον ἀχολουϑεῖ, τοὐναντίον δὲ χαὶ τὰ ἄλλοις 

80 ἑπόμενα ἄτοπα δύναται διαλύειν, ἐχεῖνο ἀλτ βεςι οὗτος ὁ τρόπος τῆς 
διδασχαλίας τῶν πρός τι. ἐν οἷς τὸ τέταρτον. 

p x 2 ε τ νς ϑν, ; = 
Πέμπτον ἦν χεφάλαιον ζητῆσαι πῶς Get ἐπιγράφειν, [Περὶ τοῦ πρός τι 

΄ ~ ἋἋ \ ~ ’ [ ~ \ a ~ >] / , 

ἑνικῶς 7 [Περὶ τῶν πρός τι πληϑυντιχῶς. χαὶ δεῖ εἰδέναι ὅτι: ἑχατέρ 
c 

ὥς δυνατόν, χαὶ ἑνιχῶς ἐ URES, ἐὰν τοὺς τὴν σχέσιν ἐπιβλέψωμεν (ἧς 
X 35 Ἰὰρ ἢ σχέσις), εἰ δὲ πρὸς τὰ τὴν σχέ πληϑυντιχῶς" ταῦτα γὸ (4p ἢ σχέσις), εἰ δὲ πρὸς τὰ τὴν σχέσιν ἔχοντα, πληϑυντιχῶς" ταῦτα γὰρ 

2 τάξεως om. K; fort. τῶν πρός τι eicias (οἴ. v. 5) zat scripsi: γὰρ HP: eras. Κα 
ὃ ἢ] xai H 8 post πρότ. addas zat γνῶσις 10 οὐχ om. P 16 lemma 

om. K 17 jv om. Καὶ 21 Πλατωνιχή] cf. Soph. p. 255 C Reipubl. p. 438A 

23 τὸ (ante ἧττον) om. K 24 ἥτον P ἀντιστρέφοντι Η alt. τὸ om. K 

26 ante ἕτερον add. τὸ Καὶ 27 ἑπομένειν P 29 ἐχείνω P τὰ] tots Καὶ 
8] τι om. P ἐν om. KP 94 ἐπιβλέψ. -- σχέσιν (85) in mrg. suppl. H? 39 εἰ 

δὲ] xal Evins εἰ Κα τὰ πρὸς coll. H 
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= τοὐλάχιστον δύο: ἕν yap πρᾶγμα πρός τι οὐ δύναται εἶναι. καὶ ἀληϑὴς 
Suny, ἐπιγραφή, ἐπειδὴ χαὶ ἢ σχέσις μία: ὡς γὰρ μιᾶς οὔσης τῆς σχέσεως 

δέχα τὰς χατηγορίας φαμέν, ὡς τοῦ πρός τι ἑνιχῶς λαμβανομένου. σαφὴς 

ὃς ἢ πληϑυντιχὴ ἐπιγραφή, ὡς χαὶ ᾿ἈΑριστοτέλης ἐπιγράφει τὰ πρός τι 

ὃ πανταχοῦ xav ταῖς ὑπογραφαῖς χἀν τοῖς ἰδίοις λέγων. οὕτως χαὶ 

ἐπὶ τῆς ποιότητος [Περὶ ποιοῦ χαὶ ποιότητος ἐπιγράψας, ἵνα σαφῆ ποιήσῃ 
τὴν ἐπιγραφήν (ποιὸν δέ ἐστι τὸ δεδεγμένον τὴν ποιότητα), * ἃ ἵνα ἐχ 

τούτου ὡς σαφεστ ἸΈΡΩΝ εἰς ἔννοιαν ἔλϑωμεν τῶν ἀσαφῶν: ἀσαφῇ γὰρ τὰ 

μετεχόμενα xa αὑτά. ἐν οἷς χαὶ τὸ (πέμπτον) χεφάλαιον. 

ἰ ἐξὸ 
) ~ ἊΝ ΄ - 

10 Amopodat δὲ λέγοντες, ef ἐξὸν ἐπὶ πάσης χατηγορίας τὰ πέντε ταῦτα 

ζητῆσαι χεφάλαια (ἐχάστη γὰρ ae χαὶ διδάσχεται χαὶ ἔστι χαὶ γένος Μ᾿ 

Dy ἐστὶ χαὶ ὙΠ ταὶς ἘΠ πῶς ἐνταῦϑα ταῦτα μόνον ζητεῖται. 

χαὶ λέγομεν | ὅτι εὐλόγως ἐνταῦϑα χαὶ μόνον λόγου ἔτυχον ταῦτα" 20θν 
3.8 

οὐδεμία γὰρ ἄλλη χατηγορία χαὶ ἑνικῶς λέγεται χαὶ πληϑυντιχῶς, εἰ μὴ 
AN Ahh . “y - -- a= - 15 τὰ πρός τί: εὐλόγως οὖν τὴν ἐπιγραφὴν ζητοῦμεν. ἐν οὐδεμιᾷ ἀλλῃ κατη- 

7 A c ~ 5 >) ~ QA ΄ rd 

yoots [χαὶ ἑνιχῶς λέγεται xal πληϑυντιχῶς] χαὶ ὁρίζεται xat ἀνϑορίζεται 
? fs > x 5 ~ . ~ , ΄ ΄ 

Ὁ ᾿Αριστοτέλης, εἰ μὴ ἐνταῦϑα- διὸ εὐλόγως ζητοῦμεν τίς ὃ τρόπος ὃ 
an Ἂς Ν , nx , we , ~ μᾷξ, 

διδασχαλιχός. οὐδεμία ἄλλη χατηγορία παρυφίσταται ταῖς λοιπαῖς xaty- 

γορίαις, εἰ μὴ τὰ πρός τι’ εἰχότως οὖν ζητοῦμεν τὸν TOO ἧς ὑπάρξεως (OPtats, εἰ μὴ τὰ πρὸς τι" εἰχώότῶς OLY -ἡτουμεν TOY THOTOY τὴς ὑπάρζεως. 
ὋΝ , Vas > > \ : ἡ 

20 οὐδεμία ἄλλη χατηγορία δέχα εἴδη ἔχει, εἰ μὴ τὰ πρός τι’ εὐλόγως ἄρα 

ζητοῦμεν τὴν ἀπαρίϑμησιν τῶν Suse nese ἐν soe ἄλλῃ χατη- 

γορίᾳ διεφώνησεν ἑαυτῷ ὁ ̓ ἈΑριστοτέλης, εἰ μὴ ἐν τοῖς πρός τι, ποτὲ μὲν a sae ΤΤΟΡΑΙ ' ' [5 πηι ἢ ἱ 
τέταρτα αὐτὰ τάσσων, ὡς ἐν τῇ ἀπαριϑμήσει, ποτὲ δὲ τρίτα, ὡς ἐν τῇ 

διδασχαλία." διὸ ζητοῦμεν τὴν τάξιν αὐτῶν. 

Qi ‘ ~ f δὲ τὰ τοιαῦτα λέγεται. τῷ σι τὰ Pp, 64 36 Πρός - 

ao τέσσαρά τινα συμπληροῖ τὴν διδασχαλίαν τῶν πρός τι, 7 
ψευδὴς αὐτῶν ὑπογραφὴ καὶ τὰ ἴδια χαὶ ὃ ἀνϑορισμὸς χαὶ ἢ ἀπορία, ἢ 
παροῦσα ϑεωρία τὴν ψευδῆ ὑπογραφὴν τῶν πρός τι διδάσχει. ἔχει δὲ 

οὕτως: πρός τι δέ ἐστιν ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν ἑτέρων εἶναι 

80 λέγεται, ἣ ὁπωσοῦν ἄλλως. σαφηνίσωμεν δὲ ταύτην. τὸ ὅσα αὐτὰ 
ἅπερ ἐστί χαλῶς mpdoxettat’ τὰ yap πρός τι αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν ἑτέρων 
εἶναι λέγεται, ὡς πατήρ᾽ χαὶ αὐτὸ γὰρ τὸ πατὴρ τοῦ υἱοῦ λέγεται, ὁμοίως 

χαὶ ὃ υἱὸς χατ᾽ αὐτὸ τὸ υἱὸς τοῦ πατρὸς λέγεται. χαὶ τὰ πρός τι μὲν 
πάντως του εἶναι λέγεται, οὐ πάντως δὲ τὰ ἑτέρων λεγόμενα πρός 

35 τι ἰδοὺ γὰρ τὸ λευχὸν λέγεται μέλανι ἐναντίον καὶ πρός τι οὐχ ἔστιν, 

5 ante παντ. add. λέγων HP 7 δέ] an yap? ante ἵνα defectum signavi, 

suppleveris προέταξε τὸ ποιὸν τῆς ποιότητος, 8 ἀσαφῶν] ἀσαφεστέρων Καὶ 

9 πέμπτον inserui 12 μόνα HP 13 μόνου KP 14 γὰρ suppl. P? 

15 ante ἄλλῃ add. γὰρ Η 10 χαὶ ἑνικῶς --- πληϑυντιχῶς inclusi 23 τέταρ- 

τον H 26 ἐπειδὴ] ἐπὶ δεῖ P 29 δέ om. KP ἑτέρων --- ἅπερ ἐστί (31) 

in mrg. suppl. P? 30 7—Aéyetat (92) om. Καὶ τὸ] ta P αὐτὰ] αὐτὴν P 

34 πάντα (pr. |.) Καὶ 
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> ? > > ’ 

ἐπειδὴ προῆλθε μὲν xat ἄλλο, τὸ hevxdv, ἀποχρίνεται δὲ xat? ἄλλο: χατὰ 
\ A \ as 2 4 5 μ᾿ \ ws > , \ \ 

γὰρ τὸ ἐναντίον. ἄλλο ὃὲ τὸ λε υχὸν χαὶ GAAAO τὸ ἐναντίον" τὸ μεν 

\ > Ce \ Dd. > \ \ 4 SEIN ~ 

λευχὸν xad’ abto, to δὲ ἐναντίον πρός τι. χαὶ τὰ μὲν πρός τι ἀπὸ τοῦ 
» ων aS ΄ Η τς 

τ τσ x2 αἱ εἰς τὸ αὐτὸ λήγοντα χύχλον μιμεῖται. οἷον ὃ πατὴρ 

υἱοῦ πατήρ, τὰ δὲ πρὸς ἄλλο λεγόμενα ἀρχόμενα μὲν ἀπὸ ἄλλου ἀποχρινό- 
᾿Ν > / .] κ 7 >] 

μενα ὃὲ xt ἄλλο, οἷον λευχὸν μέλανι ἐναντίον, εὖ 
» was ~ > , 

ἀρχὴν ἔχουσαν χαὶ ἄλλο πέρας. χαὶ ταῦτα ἐν τού 

ὥς 

τὴ 
wv , a AN ΄ να σ τὰ} ἢ ς΄ , . 

ἄλλως προσχειῖται Ole τεσσαρας πεν νοι αἰιτινες OLX TO ξτέερὼῶν A γονται" 
~ oO Ἁ ~ c , ~ v 

πρῶτον ἰινὰ ὴ TOU STS ρῶν YEVLATS πτώσεως OVTNS νομίσω! WEY πᾶντα πρὸς 

\ fs 4 > a /5 ig \ > ry 

γενιχὴν ἀποδίδοσθαι" τινὰ yap χαὶ πρὸς Gites ὡς ἂν εἴπω “φίλος φίλῳ 
? 

ny ? x \ 5 la ce ΄ ὃν 

φίλος, χαὶ πρὸς αἰτιατιχήν" 6 τύπτων τυπτόμενον τύπτει᾽. δεύτερον ἵνα 
Ἁ - (- ta ~ b) ~ »ν ’ Ἁ x 

μὴ τοῦ ἑτέρων πληϑυντιχοῦ ἀριϑμοῦ ὄντος νομίσωμεν πάντα πρὸς TAY 
ἣν 5 Ἁ > ἌΨΥΝ [ἢ A \ Ἁ Ὗ c Ἁ ΓΔ 

ϑυντιχὸν ἀριϑυὸν ἀποδίδοσαι" τινὰ γὰρ χαὶ πρὸς ἑνιχὸν λέγεται" 

ὅλου μέρος᾽. τρίτον ἵνα uy τοῦ ἑτέρων μοναγῶς λεγϑέντος voutswuev μερος - ἫΝ τ va UT TO ξτερ μο LOS E7 εντος VOULGWILE 

[4 ~ a \ ‘ a ~ > a c TAVITA μοναχῶς ἀποδίδοσθαι" τινὰ γὰρ χαὶ διχῶς ἀποδίδοται, οἷον τὸ ὑπερ- 
΄ ΄ ΄ \ \ ΄ ΄ 

ἔχον ΠΕ χόμενον ὑπερέχει χαὶ τὸ ὑπερέχον | ὑπεροχῇ ὑπερέ 
- , ro. ~ v A 

τέταρτον ἵνα μὴ τοῦ ἑτέρων ἅπλοῦ ὄντος χαὶ μὴ πος προϑέσεως 
[4 , το > 

νουΐίσωμεν πάντα τὰ πρός τι UN δεῖσϑα! προϑέσεως᾽ τινὰ γὰρ δέονται, οἷον 
\ > ΄ ἊΝ Ν ~ ia ~ 

TO δωρούμενον παρὰ τοῦ δωρουμένου δωρεῖται χαὶ ὁ τυπτόμενος ὑπὸ τοῦ 
ἜΠΟΣ ΓΕ Ζ 5 > ΄ 5 

TURTOVTOS TUTTETAL. Ev οἷς Y, TOActs. 

> ~ ~ fed 

p. 6237 Otov τὸ μεῖζον τοῦτο ὅπερ ἐστὶν ἑτέρου λέγεται" 

TLVOS YAP. 

¢ ~ 4 a7 ΄ ~ ’ ΝΥΝ 5 Ἁ - Η παροῦσα ϑεωρία δύο ἡμῖν χεφάλαια παραδίδωσιν, ἐν μὲν τῷ 
πρώτῳ χεφαλαίῳ τρεῖς χώρους παραδειγμάτων διαχεχριμένους ἀλλήλων διὰ 

Ὁ Vv ~ > as Vs ~ τοῦ ἔστιν, δὲ τῷ δευτέρῳ δύο ἴδια τῶν πρός τι τὰ πρῶτα χαὶ ψευδῆ. ι 
ΠΞ > \ εἴ 07 Lies 5 ἊΝ ~ ΞΞΟΞ Line a pes Aes ° Dds , a 

ev07 G& εἴρηται, διότι οὐδὲ πᾶσι τοῖς πρός τ' ὑπάρχουσιν οὐδὲ μόνοις. 
~ , 2) ~ 

υὲν πρῶτος χῶρος σύγχειται ex τῶν ἤδη εἰρημένων πρός τι ἐν τῷ 
> \ pat ΕΞ > x fé \ \ \ \ ~ 2) 4, < \ 

πεοὶ ποσοῦ λόγῳ, ἐν οἷς τὸ μέγα χαὶ τὸ μιχρὸν χαὶ TOAD χαὶ ὀλίγον xat 
΄σ n 7 ~ ~ > ve 

ὀιπλάσιον χαὶ ἥμισυ. ὃ δὲ δεύτερος χῶρος πρόεισιν ἐχ τῶν xat ἄλλην 

υὲν πτῶσιν προϊόντων “aT τ ἢ oe OT 
σ᾽ a7 ~ > ΕΣ 3 ἘΠῚ . 

nat ἕξις χαὶ διαάϑεσις: ταῦτα γὰρ πρόεισι μὲν xat ἄλλην πτῶσιν ὑπο- 
’ὔ ΄ / ve > , > 2 στρέφει δὲ on hale heed! ἐπιστήμη ἐπιστητοῦ ἐπιστήμη πρόεισι μὲν 

[Ax } Gre 

ὃ xat τὰ] χατὰ K1P 4 τὸ om. Καὶ χαταλήγ. Καὶ 6 post δὲ add. οὐ Καὶ 

7 ὁποσοῦν HP 13 ἀποδίδ.1 δίδοσϑαι KP 14 μέρους H ἑτέρου KP 

νομήσωμεν P 15 ἀποδίδονται HP 16 τὸ om. HP 19 δορούμενον P 

21 ἐστὶν suppl. ΡΣ 23 παραδίδοσιν H 24 τρεῖς suppl. P? Tapa- 

δειγμάτων in mrg. suppl. K διαχεχριμένους scripsi: διαχεχριμένως libri 25 ἔστιν] 

Arist. p. 602 τὰ πρῶτα--πρός τι (26) suppl. P? τὰ πρῶτα scripsi: ta H: 

πρῶτα ta P: om. Καὶ 26 πρός τῇ πρώτη P 21 ἠρημένων ΗΚ 21. 28 ἐν 

τῷ περὶ ποσοῦ λόγῳ] p. 5b2 sq. 29 πρόησιν P 31 πτῶσιν seripsi: ἕξιν libri 
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Yeats τοῦ διαχειμένου διάθεσις — τὸ διαχείμενον διαϑέσει διάχειται΄. ὃ 

τρίτος χῶρος τῶν mepsoe eyes πρόεισιν Ex τῶν μὴ δι’ ἑαυτὰ πρός τι 

ὄντων, ἀλλὰ διὰ τὸ γένος, ὡς ἢ γραμματική" αὕτη γὰρ οὐ δι’ ξαυτὴν πρός 
τι, ἀλλὰ διὰ τὸ γένος: οὐ yap λέγεται φωνῶν τραυματιχή, ἀλλ᾽ ἐπιστήμη. 
Ot 

arte. Se 5 ΓΕ , 55. Ὁ a 

μοίως χαὶ ἢ ἀνάχλισις οὐ δι᾿ ἑαυτὴν πρός tt, ἀλλὰ διὰ τὸ γένος" οὐ γὰρ σι 

cre ὩΣ ε . , > , She ἼΝ 7} > Qs 

λέγεται ἢ ἀνάχλισις ἀναχεχλιμένου ἀνάχλισις, ἀλλ᾽ ἀναχεχλιμένου ϑέσις" 
“᾿ Ἢ ΄ " ΄ Η ΄ mn ΄ ’ 

ἢ γὰρ πάντα ὀρϑιά εἰσι ta μέλη χαὶ λέγεται στάσις, ἣ πάντα ὕπτια χαὶ 

λέγεται ἀνάχλισις, ἣ τινὰ μὲν ὄρϑια τινὰ δὲ ἀναχεχλιμένα χαὶ λέγεται 
a x > ε » > ε of 7. " ΄ 

χαϑέδρα. οὐ δύναται δὲ οὔτε ἢ χαϑέδρα οὔτε ἢ ἀνάχλισις οὔτε H στάσις 
9. ~ , 

10 οὐδὲ τὰ τοιαῦτα πρός τι εἶναι" ἐν γὰρ τούτοις μετέχον ἐστὶ χαὶ μετεχόμενον᾽ 

χαὶ ὃ χαϑήμενος γὰρ τῆς χαϑέ pes μετέχει χαὶ ὁ ἑστὼς τῆς στάσεως χαὶ 

ὃ ἀναχεχλιμένος τῆς ἀναχλίσεως. [6 φίλος χαὶ ὃ ἐχϑρὸς τῶν πρός τι ὄντα 
δοχοῦσι μὴ εἶναι πρός τι. ἔπος δὲ μὴ εἶναι τῶν πρός τι ταῦτα διὰ 

τὴν ταυτωνυμίαν χαὶ τὸ μίαν εἶναι ἐν αὐτοῖς διάϑεσιν- οὐδὲ γὰρ ἀντίχειται 
ἘΞ > ΄ σ \ ~ aed > 15 ἀλλήλοις ὅσον γε ἀπὸ τῆς λέξεως. δεῖ οὖν εἰ μέλλοιεν εἶναι πρός τι; 

ἐχϑρὸς 
A ΝᾺ , tI 

¢ τι] τὰ δὲ πρῦξ te Od 

ὃ ἀντιχειμένως αὐτὰ ἐχφωνεῖν, οἷον 6 φίλος π᾿; φιλεῖ χαὶ 

ἐχϑραινόμενον ἐχϑραίνει. χαὶ εὑρίσχονται πρό ύ 
δύναται μετέ ἦν ἀλλήλων ὡς ἀντιχείμενα" οὐδέποτε γὰρ 6 υἱὸς τοῦ πατρὸς 
ὡς πατρὸς μετέχει, χαὶ τὸ ἀνάπαλιν, οὐδὲ τὸ δεξιὸν τοῦ ἀριστεροῦ μετέχει, 

20 χαὶ τὸ ἀνάπαλιν, οὐδὲ τὸ ὅλον τοῦ pepe υξτέχειν WS μέρους χατηγορεῖται 
(οὐδὲ γὰρ ὃ λόγος τοῦ ὅλου tod μέρους κατηγορεῖται), οὐδὲ τὸ ἀνάπαλιν. 

οὐδὲ τὸ χεφαλωτὸν τῆς χεφαλῆς μετέχει, ἐπειδὴ οὐδὲ 6 λόγος τοῦ ἜΡΙΣ 
Xai τοῦ τῆς χε iS | 7 (ορεῖται, οὐδὲ ἢ ἐπιστήμη τοῦ ἐπιστητοῦ "τ ει. 267v 

μετέχειν ὡς ἀντιχείμενα 

δύναται εἶναι. χαὶ ἀπο- 

χαϑόλου οὖν τὰ πρός τι οὐ δύναται ἀλλή ον 

25 ἀλλήλων, οὐδὲ τὰ μετέχοντα ἀλλήλων πρός τι 
v εἰ 

ροῦσιν ὅτι ὅσον ἐχ τῶν εἰρημένων οὐδὲ ϑέσις χαὶ ϑετὸν πρός τι" μετέχει 

γὰρ τὸ ϑετὸν τῆς ϑέσεως. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι ἀληϑὲς τοῦτο, ἐὰν ϑέσιν 
λάβωμεν τὴν ποιότητα. ἀλλὰ ϑέσιν ληπτέον τὴν χατὰ τὸ δεξιὸν χαὶ ἀρι- 

στερύν, πρόσω χαὶ ὀπίσω, ἄνω χαὶ χάτω: ταῦτα 14p οὐ δύναται μετέχειν 

80 ἀλλήλων: οὐδὲ (γὰρ) τὸ δεξιὸν τοῦ ἀριστεροῦ μετέχει ποτὲ οὐδὲ τὸ ἄνω 

τοῦ χάτω οὐδὲ τὸ πρόσω τοῦ ὀπίσω. ἰστέον ὅτι + πάσης ϑέσεώς τε χαὶ 
΄ ἀναχλίσεως χαὶ στάσεως χαὶ χαϑέδρας, τὰ εἴδη τῆς ϑέσεως. καὶ οἱονεὶ 

~ c b) ΄ ~ ΄ c A 

χαραχτῆρες, ὑπὸ Thy ποιότητα ἀνάγεται: πᾶς γὰρ χαραχτὴρ ποιότητος ὑπὸ 

τὴν ποιότητα ἀνάγεται. ἐὰν οὖν ταῦτα πρός τι εἶναι συγχωρηϑείη, ποιό- 
35 τῆτες ὄντα χαὶ χαϑ᾿ αὑτά, πᾶν συμβεβηχὸς τῶν πρός τι ποιήσομεν, οἷον 

΄ , ΄, ΄ 5 

ἡ λευχότης λελευχωμένου λευχότης χαὶ ἣ μέλανσις μεμελασμένου μέλανσις, 

ὅπερ ἄτοπον. οὐ δύναται οὖν ἢ ἀνάχλισις ἀναχεχλιμένου λέγεσϑαι ἀνάχλισις 

ὃ ὡς- γένος (4) om. ΚΡ 12 ὃ φίλος---πρός τι (17) inclusi 18 pr. μὴ om. H 
alt. μὴ] χαὶ μηδὲ HP ταῦτα] τὰ τοιαῦτα HP 15 ἀλλήλοις om. KP 18 δύνανται K 

19 οὐδὲ ---᾽ἀνάπαλιν (21) om. Κα 23 post χεφαλῆς add. μετέχειν ὡς μέρους Καὶ ὁ 

30 γὰρ (post 0068) inserui 91 ἰστέον -- ἄτοπον (37) eicias 31. 82 πάσης---χαϑέδρας, 
corrupta sunt, scribas πᾶσα ϑέσις, χαὶ ἀνάχλισις χαὶ στάσις χαὶ χαϑέδρα 85. χὰ 

om. K ποιήσωμεν H 36 λελευχόμενου (sic) λευχότης suppl. P? 
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ε ΄ c ~ , 5 ΄ 

οὐδὲ ἢ στάσις ἑστῶτος στάσις οὐὸξ ἢ χαϑέορα τοῦ χαϑημένου χαϑέδρα, 
΄ ΄ ra y ἢ " a 

ἐπειδὴ μετέχον ἐστίν, ὡς εἴρηται; χαὶ μετεχόμενον: ἔστι γὰρ ἢ διάχρισις 
ἮΝ > 

οὕτως" ἔστιν ἀναχεχλιμένον χαὶ τελεῖ τοῦτο ὑπὸ τὴν οὐσίαν, χαὶ ἀνάχλισις 

χαὶ τελεῖ τοῦτο ὑπὸ τὴν ποιότητα, χαὶ τὸ ἀναχεχλίσϑαι χαὶ τελεῖ ὑπὸ τὴν 

5 χεῖσθαι χατηγορίαν. χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὃὲ οὕτως ἀνάλογον δεῖ νοεῖσϑαι. 

ταῦτα τὸ πρῶτον ἡμῖν παραδίδωσι χεφάλαιον. 

Δεύτερον δὲ χεφάλαιον, ἐν ᾧ δύο ἴδια ψευδῇ τῶν πρός τι παραδίδωσι, 
Vv 5) 4 \ \ 4 τὶ ῳ΄ = aC 4 \ > a 

HELV ἐναντίον χαὶ TO Wy ἐπιδέχεσϑαι τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ Ὅν τ 

πᾶσι τοῖς πρὸς τι sae vale οὐδὲ μόνοις. ἀλλ᾽ ἵνα γνῶμεν 

πάρχουσι χαὶ τίσιν οὐχ ὑπαρχοῦ σι, χανόνι τοιούτῳ χρησώμεϑα: δεῖ 

εἰδέναι ὅτι τὰ πρός τι οἰχείαν ὕλην μὴ ἔχοντα ἐν ἐννέα χατηγορίαις ϑεωρεῖται" 

ἐὰν οὖν ἢ χατη] fonts ree ἐπιδέχηται ἐναντία χαὶ τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἧττον, 
χαὶ τὰ ἐν αὐτῇ πρός τι τ ταῦτα, εἰ δὲ μὴ ἐπ το οὐδὲ τὰ 
oo ι ἐπιδέχονται" ey γὰρ χαὶ υἱὸς τῶν πρός τι, χαὶ οὐχ ἐπιδέχονται 

/ >3 3X e [4 > = \ 

15 TO ἐναντίον. οὐδὲ τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον, ἐπειδὴ οὐδὲ ἢ οὐσία, ἐν TA πρός 
- ΄ cr "ἙΝ > ἐν o ~ 

τι ταῦτα, πατήρ φημι χαὶ υἱός. οὐδὲ τὸ διπλάσιον χαὶ ἥμισυ ἐπιδέχεται 
> .. ~y > > > a Εν ΄, > a 

τὰ ἐναντία οὐδὲ τὸ μᾶλλον χαὶ Frtov, ἐπειδὴ οὐδὲ τὸ ποσόν, ἐν ᾧ ταῦτα 
>) , a ‘ 9 5 as 4 “ἊΣ 

τ) Epos τι. ἐπιστήμη δὲ χαὶ ἐπιστητὸν ἐπιδέχεται τὰ ἐναντία χαὶ τὸ μᾶλλον 
\ τς > , ; τ es = 

χαὶ (ed ἐπειδὴ χαὶ ἢ ποιότης, ἐν ἡ ταῦτα ϑεωροῦνται, ἐπιδέχεται ταῦτα" 
‘ 

20 τῇ γὰρ ἐπιστήμῃ ἐναντία ἢ ἄγνοια, χαὶ ἔστι μᾶλλον ἐπιστήμη xal ἧττον 

ἐπιστήμη, ὡς χαὶ μᾶλλον ϑερμὸν χαὶ ἧττον ϑερμὸν χαὶ τὰ παραπλήσια. 

τι Duy) (Ohh ταῦτα. ἠδύνατο χαὶ 
σ οὗν "παταρατιχῶς αὐτὰ ΤΣ ρα σιν, ὥσπερ οὖν προήγαγε, χαὶ ἀποφατιχῶς, ἵνα 

εἴπῃ ὅτι ἴδιον τῶν τοις τι τὸ μὴ ἐπιδέχεσϑαι [τὰ ἐναντία χαὶ τὸ μᾶλλον 268r 

25 χαὶ τὰ Ἧττον: Ola τί χαταφατιχῶς αὐτὰ προήγαγε; χαὶ λέγομεν ὅτι τὰ 

ἴδια δρισμοὺς μιμούμεναά εἰσι τῷ ἀντιστρέφειν: ἐπεὶ δὲ οἵ ὁρισμοὶ τὰ τῆς 

φύσεως τῶν πραγμάτων σημαίνοντες ϑετιχῶς χαὶ χαταφατιχῶς λέγονται, διὰ 

τοῦτο χαὶ τὰ ἴδια χαταφατιχῶς προήγαγε. 

p. ὁ098 Πάντα δὲ τὰ πρός τι πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγετα!. 

30 Δύο ἴδια παραδοὺς Ἡμῖν ὁ ̓ Αριστοτέλης τῶν πρός τι, χαὶ τρίτον ἡμῖν 

ἴδιον παραδίδωσιν" « ὁ ἄλλο ἀντιστρέφειν χαὶ ἄλλο πρὸς ἀντιστρέφοντα λέ- 
ἴεσϑαι: ἀντιστρέφουσι γὰρ χαὶ τὰ ἴδια" εἰ γὰρ γελαστιχόν, ἀνῦρωπος, χαὶ 

Ν 5 50D et ἄνϑρωπος, γελαστιχόν. πρὸς ἀντιστρέῳ 
leg σ 2) \ 

οντα δὲ λέγεται 00% αὑτὰ ATED 

2 εἴρηται] p. 208,10 5 6 om. K 7 δεύτ.-- χεφ. om. Κα post τι additum 

χατηγοριῶν del. H ὃ τὸ (ante ἧττον) om. H 9 pr. οὐδὲ] οὐ Καὶ 10 χρησό- 

veda P post det add. δὲ HP 12 ἐπιδέχεται P 14 ἐπιδέχεται (pr. 1.) H: 

ἐπιδέχεσϑαι P pr. zai om. P 16 φημὴ P 17 ante ἧττον add. τὸ P 
18 pr. τὰ addidi (cf. v. 15) 20 ἐναντία--- ἧττον ἐπιστήμη (21) in mrg. suppl. H 

23 προαγάγαι (pr. 1.) HP οὖν post τί (25) transponas 24 εἶπεν HP 26 ἐπεὶ 

δὲ scripsi: ἐπειδὴ libri 27 xat (ante χαταφ.) om. Καὶ 29 πάντα] ταῦτα Καὶ 

31 defectum signavi; suppleveris τὸ πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεσϑαι. ἔστι δὲ ἄλλο ἀντιστρ. 

—téta (92) ex Paris. 1917 inserui: om. HKP 32 ante γελαστ. superser. to Καὶ 

33 εἴ ὁ Καὶ 33 ἀντιδιαστρέφοντα Ρ δὲ om. Ρ 

Comment. Arist. XVIII 1. Eliae in Porph. Isag. et Arist. Cat. 14 



ELIAE IN € 

@- 

»’ 

> @, a 

υἱοῦ, χαὶ 
τὸ 

Aa 2 

ene 
~ πὸ τὸ a R 

- a ἴω TATYP. 
\ ΄ 

yap ὁ 
Ii ἘΞΦῚ 

Οὐοξ τὸ or Lee 

λαστιχόν. 7 

γελαστιχός, 

συνήθεια ee 
ν᾿ 5 VN 

χαὶ ἀνθρώπου γε) ̓αστιχὸν LOLOY. 
x 

οὐχ 

συλλογισμῶν 

10 σύνταξις 
> \ 

eit χαὶ 

ἀλλὰ τὴν μὲν ἐν 

διδάξουσι, νῦν Os 

εἶναι λέγεται" ὁ 

τὰ δὲ 

ἄνϑρωπος 

γελαστιχὸν 

χαὶ ἄλλως" 

γελαστιχοῦ δὲ ὃ 
΄ ξ 

συνταςιν" 

εὑρίσχεται. 
ἐπὶ προτάσεων 

συλλογισμοῖς χαὶ προτάσεσιν 

πρόχειται τὴν ἐν ἁπλαῖς φωναῖς a 

CATEGORIARUM ec. 7 (Arist. p. 628} 

? ‘ ΄ 

yap πατὴρ zat’ αὐτὸ τὸ πατὴρ ἑτέρου 
e ς τ ΄ ca > 

ὃ υἱὸς ὁμοίως: ὃ πατὴρ οὖν πρὸς ἀντιστρέφον 
> \ 

ου προς ἀντιστρέφοντα αἀντιστρέφοντα λέ- 
χαϑὸ ἀνϑρωπος τοῦ γελαστιχοῦ λέγεται 

χαϑὸ yehastixoy τοῦ ἀνθρώπου λέγεται 

ὅτι ὃ ἀνϑρωπος γελαστιχὸν μὲν λέγεται 7 
¢ v ἃ b) fe 991 > c \ 

ἄνθρωπος ob λέγεται οὐδὲ oldey ἢ παλαιὰ 

χελαστιχὸν λέγεται ἄνϑρωπος, λέγεται 

τοιαύτη 
\ 

χαι 

Ἃ ar 

τὸ δὲ 

τῶν χυρίως πρός τι 

ἀντιστροφὴ φέρεται 

ων. Hot ἁπλῶν φωνῶν. 

a ~ ak = a 
OEL OF εἰδέναι ὅτι i 

\ Pl χαὶ ἐπὶ 6p 

( περὶ τούτων πραγματεῖαι 

ντιστροφὴν ζητῆσαι. ἢ 
ai > Χ σ DP)! Bs Sy ees ~ > 5) A) ae a7 

δὲ ἀντιστροφὴ ὅπου Ody 7, ἰσότητα δηλοῖ, οἷον ἰσοστροφὴν οὖσαν δύο 

15 χυχλιχῶν χινήσεων᾽ 

στροφὴ χυχλιχὴν χίνησιν 
3 1Q \ c 

ἀντιῦεος χαὶ ὡς 
5 ao 7 

χίνησις οὕτως, ὅτι ἀπὸ 

% γὰρ στροφὴ 

αντιάνειρα" 

τοῦ τ 

>) \ 4 Ἃ A » 3 

ἐπὶ πλέον ἢ περιστροφὴ ἥτοι avtt- 

ὰρ ἀντιστροφὴ τῷ ἀντί ἴσον δηλοῖ, ὡς 
Ἂν ~ 

ἐν τῶν πρός τι γίνεται χυχλιχὴ 

δηλοῖ" ἢ ya 
- Sean 

OLOY ετὶι a 
we 3. Φ Δ ΄ ’ 

αὐτὸ λήγει ὁ πατὴρ 

υἱοῦ πατήρ --- ὃ υἱὸς πατρὸς υἱός " ποὺ μὲν γὰρ πατρὸς ἄρχεται χαὶ 

20 εἰς αὐτὸν λήγει, ποὺ ὃὲ ἀπὸ υἱοῦ ἄρχεται χαὶ εἰς αὐτὸν λήγει. χαὶ ἐπὶ 

τῶν ἰδίων συλλογιστικῶς οὕτω γίνεται ἢ ἀντιστροφή: εἰ γελαστιχόν, ἄν- 
ὕρωπος, εἰ wounds γελαστιχόν. 

> ~ a7 σ 3 9X \ ὃ "4 ’ 3 td 

Ἀποροῦσι δέ τινες ὅτι οὐδὲ τὰ ὁμολογούμενα πρός τι ἀντιστρέφει 

πάντως [ἀντὶ τοῦ οὐχὶ ἰσοστρέφει 
c 5) 

χατ τῷ or ἄλλην ὃ 
‘ 

χαὶ τὸ ἐπιστ 
΄ ͵ >\ 

ὑπέστρεψε OF 

AZVTOTLH TOS 

30 

πολλὰ τῶν 
\ ε > EN BS 2 Or ee ~ ca | ὃέ A An Fix 

χαὶ 1000 ὡς ETL τριῶν DTOUVEGEWY {OUVACEL 

& ὑποστρέφειν" ἰδοὺ 

τητὸν ἐπιστήμῃ ἐπιστητόν, 

χατὰ δοτιχήν. 
τῆς δδοῦ ἀλλὰ τῆς ταυτότητος τῶν ἄχρων, οἷα δᾶν ἢ 

ὅτι οὐ τῷ πράγματι ὃ Tage gal ἡ 600s, ἀλλὰ 

e ΄ Vv 

διολογουμένων ὄντων 

διὰ τὸ χατ᾽ ἄλλην μὲν προϊέναι πτῶσιν 
γὰρ ἣ ἐπιστήμη τοῦ ἐπιστητοῦ ἐπιστήμη 

χαὶ TpOTAVE μὲν χατὰ γενιχὴν 
ἈΝ σ 9 Δ / ~ > ~ 

πρὸς ὃ φαμεν" οὐδὲν μέλει TH ἀντιστροφῇ 
\ 

τῇ προφορᾷ, καὶ οὐδὲ 
΄ ~ ~ 34 ~ ΄ ΄ ~ oT < 2 

πάσῃ τῇ προφορᾷ ἀλλὰ τῇ πτώσει μόνῃ. | ἄλλην ἀπορίαν ἀποροῦσιν, ὅτι 268" 

πρός TL πρὸς ἀντιστρέφοντα οὐ λέγονται, 

τὸν λόγον, ἐπὶ χεφαλῆς χαὶ 
, \ a 4 \ ~ > ~ ΄ 

ζῴου χαὶ πηδαλίου χαὶ πλοίου χαὶ πτεροῦ χαὶ ὄρνιϑος: ταῦτα γὰρ πρός τι 

ι 

Ὁ 

ζῷον χεφαλὴν ἔχει. 
ty 

ἊΝ 

\ 
GE 

5» ~ 

οὐ TAY OF 

εἰσὶν ΡΟΝ 

6 ὁ Laur. 

1. “ἐστὶν Maur: ἰῷ. Ὁ: 

ὃ οὐ om. P 

suppl. P? 

seripsi: τὸ libri 

21 συλλογιστιχῶν HP 

om. KP 27 ὑποστρέφειν P 

29 πραγμ..] προστάγματι P 

διὰ HKP 

ise 
Ws 

a 7, Vv 

πλοῖον πηδάλιον ἔχει, 

15 ore seripsi: 

17 ἀντίϑεος] ἀντίϑεσις P 

24 ἀντὶ--- ἰσοστρέφει inclusi 

δυολογουμένως χαὶ οὐχ ἀντιστρέφει" ἢ γὰρ χεφαλὴ ζῴου χεφαλή, οὐ πᾶν 
χαὶ τὸ ἡ... πλοίου, 

πλοῖα, ἃ διὰ τὸ μέγεϑος 
πνεύμων π᾿ 

ὡς τὰ μιχρὰ 

2 ἀντιστρέφον Laur. 72,5: ἀντιστρέφοντα HKP 

2,5: om. HKP 14 an ἰσοστροφὴ οὖσα ? 

χύχλων libri 16 γὰρ] an δὲ ἢ 
20 αὐτὸ (alt. 1.) Η 

οὐχὶ] οὐ P 

28 αὐτότητος (pr. 1.) HP 

ὡς om. P 

μέλλει HP 
οὐδὲ---προφορᾶ (29) om. P 

\ 
“al 

οὖσαν 

86 ὡς Laur. 12,5 1 



ELIAE IN CATEGORIARUM ec. 7 ΓΑτιβι. p. 6628] 911 

Pld X ΄ Vv , Vv ~ ἊΝ 

ἐρέττεται ἅμα χαὶ ἰϑύνεται. χαὶ ἢ ὄρνις πάντως πτερὸν ἔχει, οὐ πᾶν δὲ 
~ \ \ wr ΄ »Ἂ» 

πτερὸν ὄρνιϑος᾽ τῶν γὰρ πτερωτῶν τὰ μὲν σχιζόπτερα, ὡς al χατοιχίδιο! 
ἊΨ \ a\ ¢ , \ \ A . , ΄ ΄ 

ὄρνεις, τὰ δὲ ὁλόπτερα, χαὶ τῶν ὁλοπτέρων τὰ μὲν δερματόπτερα, ὡς at 
ΟΣ ἘΕΆΡ ENN ΄ πὰ τῆ =n => \ ΄ PLC yoo 

VUXTEDLGES, TH OS VUSVOTTENA, ὡς at (LE ἔλιτται χαὶ οἵ χαάνϑαροι. χαὶ λέγομεν 
> > 

ὃ OTL οὐχ A ( 
‘ Ἃ fo Ae ~ 

ντιστρέφουσιν ὡς ἀνισα- ποὺ μὲν γὰρ τὸ ὅλον τοῦ μέρους χαϑο- 
. = A 4 i NS 72 A % ‘ ‘ “αὶ 

λικώτερον, ὡς ἐπὶ πλοίου χαὶ πηδαλίου zat ζῴου χαὶ χεφαλῆς (τὸ γὰρ 
- - a 37 τὰν ἀν ἌΣ S28 \ ,_~ . 4 

πλοῖον τοῦ πηδαλίου ἐπὶ πλέον: εἰσὶ γὰρ πλοῖα μὴ ἔχοντα πηδάλια χαὶ 
: ~ AN v. = nm 5 5 ΡΞ oe SONS ΑΕ » re 2 { 5 =e ΄ Q 5 

ζῷα μὴ ἔχοντα HE Gah), ἐπὶ τινῶν OF TO ὑέρος air ὡς ἐπὶ 
-Ὁ ‘ Vv 12 , 

πιο οὗ χαὶ ὄρνιϑος" οὐ TAY YAO 7 πτερὸν ὀρνιῦος. τις Οοὐν ἴασις τουτῶν: 

5 - ay \\ ‘ Vv v a“ ~ te 

10 τὸ τὰ ἄνισα γενέσϑαι ἴσα. ἰσοῦνται δὲ τὰ ἄνισα ἢ τοῦ μείζονος χαϑαιρου- 
΄ SI Pee ΜΕΥ 72. "» ΄ σ Gs , ~ > 5 

μξνοῦ 7 TOU EAATTOVOS AVCOWSVOU. ἰνά οὖν γένηται τοῦτο, 0 εἴ OVOUGTO- 

~ > \ ~ ee, ee C ~ \ > \ ~ ee > \ 

ὑετῆσαι χαι ἀντι τοὺ ζῴου είπειν χες αλωτόν, αντι τοὺ πλοιοῦ TY, [0α αλιώτον 
-6 

\ > \ ~ » ς ΄ ΄ \ \ ΄ ΄ 
χαὶ ἀντὶ τοῦ ὄρνιϑος πτερωτόν᾽ τότε γὰρ πρὸς ἀντιστρέφοντα τ ἡσεται" 

X \ Q 7 5 ~ a5 > 5 2, > 

τὸ γὰρ πηδάλιον πηδαλιωτοῦ πηδάλιον χαὶ τὸ πηδαλιωτὸν πηδαλίῳ πηδα- 
, ¢ 4 ~ 5 \,~ 

15 λιωτόν, xat ἢ χεφαλὴ χεφαλωτοῦ χεφαλὴ χαὶ τὸ χεφαλωτὸν χεφαλῇ χεφα- 
΄ Ν' ~ 

λωτόν, xal τὸ πτερὸν πτερωτοῦ πτερὸν χαὶ TO πτερωτὸν πτερῷ πτερωτόν. 
> ~ (oA ~ Ae os ~ ~ ~ 

ἀποροῦσιν ὅτι πῶς οὖν ὁ ᾿Αριστοτέλης ὀνοματοῦετεῖ, πανταχοῦ παραινῶν 
~ \ Us ἊΣ as \ x a) 9 

μὴ χαινοτομεῖν τὰ χείμενα UNOS ξένοις χρῆσϑαι ὀνόμασι διὰ τὸ μὴ ἀπο- 
, ¢ ~ σ ~ ΄ «τ 

λέσϑαι τὸ χοινωνιχὸν μῶν, χαὶ ὅτι ἐν μὲν τῇ χρήσει τῶν ὀνομάτων δεῖ 

20 τῇ συνηϑείᾳ ἐξαχοληυϑεῖν ἐν ὃὲ τῇ 
, ~ 

[ χρησε'ι τῶν σημαινομξ νων υόνοῖς τοις 

π Ππυσι ὙΟ στεον, οἷον ὑγιξινὸν μὲν δεῖ χαλεῖν, ὡς οἱ πολλοὶ νομίζουσι, 
2 \ ~ / ~ c ~ 

τὸ Ὁ τρῶς ἔχον πρὸς ὑγίειαν, πῶς δὲ χρηστέον τῶν ὑγιῶς σημαινο: 

μένων τῷ ἐπιστήμονι ἀκολουϑητέον. αὕτη ἢ ἀπορία. λέγομεν δὲ τούτου 

λύσεις πέντε. μίαν ὅτι οὐχ ὀνοματοποιεῖ ὃ ᾿Αριστοτέλης, ἀλλὰ διδάσχει 

25 πῶς ὀνομασϑήσονται, εἰ tebe Εἴ αὐτοῖς ὀνόματα, δεύτερον ὅτι οὐδὲ ξένοις 

ὀνόμασιν ἐχρήσατο ἀλλὰ τὰ ὄντα παράγει, τρίτον ὅτι οὐδὲ παραβαίνει τὴν i ’ ὶ i 
΄ ΣΝ ᾿ 

συνήϑειαν τὴν un οὖσαν ὅλως (οὐδὲ γὰρ ἄτοπον ὀνοματοποιεῖν αὐτόν, ἔνϑα 
| | ‘ i ‘ ? 

5) aa Sh = ΕΞ 59 Dh 5}... hea pleat vo ee σιν ορί ΝΠ ματα, ἐνταῦθα δὲ | οὐ χεῖνται ὀνόματα), τέταρτον ὅτι 269r 
> Oe) - - -» > . ΄ > > ΙΧ 

δεῖ ονηματοποηὶι ειν μέχρι τοῦ οξιςξᾶι τὴν αναλογιᾶν. οὐχ ἐπιτρέπουσι οξ on 

΄ ΄ ~ Vv ~ 

30 γρῆσϑαι nue ὀνόμασ', διότι ἢ χρῆσις οὐχ ἔχει (τῆς γὰρ γυναιχὸς γενιχῆς i χρη is i 
at se λέγουσι τὴν oe χαὶ TOD μεγάλου ὁμοίως μεγάλος λέγουσι), 
— 

pA DENN wv 

πέμπτον ὅτι μετὰ ἐνδοιασμοῦ ὀνοματοποιξῖ λέγων ἴσως GE οὐδὲν ἄτοπον 

y 

‘ 

ὀνοματοποιεῖν. 

1 ἐρέττεται in mrg. K: ἤρτηται HKP 2 ὄρνιϑος scripsi: ὄρνις libri (cf. v. 9) 

3 ὄρνις ΚΡ ᾿ς πὰ μὲν om. P αἱ om. HP 4 ai et ot om. HP 5 ποὺ] 

ποῦ HP: τοῦ Καὶ post yap add. zat KP 7 post πηδαλίου addas χαὶ τὸ ζῷον τῆς 

χεφαλῆς 16 χαὶ τὸ πτερὸν xt. πτερὸν om. Καὶ τ 0 τ iter. H πτεροτοῦ 

et πτεροτὸν (pr. 1.) P 17 παραινῶν] ef. Top. B 1 p. 109228; 3 p. 110al4 Poet. ὁ. 22 

p. 1458418 18 χενοτομεῖν HP 21 χρηστέον] an ἀχολουϑητέον ἢ 22 an τῷ ὑγιεία 

σημαινομένῳ ? 23 λέγομεν scripsi: λύομεν libri (cf. p. 212,14) 25 τεϑεῖεν HP 

ὀνόματα Η!: ὄνομα H2PK 26 παραβαίν.] παραλαμβάνειν P! τὴν om. P! 

27 οὐδὲν H 28 χεῖται (pr. |.) H ἐνταῦϑα -- ὀνόματα om. P 29 péxpy Ρ 

82 λέγων superscr. H ἴσως. .7 ἐνίοτε δὲ καὶ ὀνοματοποιεῖν ἴσως ἀναγκαῖον Arist. 

145 



ΣΝ 919 ELIAE IN CATEGORIARUM ec. 7 (Arist. p. 7222] 

΄ ΜΡ»; , ν᾿ 

p. 7222 Πάντα οὖν τὰ πρός τι, ἐάνπερ οἰχείως ἀποδίδωνται, 
b) i 4 

πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεται. 
iY i 

4) ‘ 4 ‘ La 4 

οτέλης OTL τὰ πρός TL πάντα πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεται 
‘ ‘ 

Εἰπὼν 6’ Apts 
\ 5 ΄ 5: ἘΝ Se <2 TS r,t \ a ee , AEN 

χαὶ ἀπορήσας ὡς ἐπὶ τριῶν Lrovecewv, ζῴου χαὶ χεφαλῆς, πλοίου χαὶ 
ἄς ΠΝ " ~ ε ΄ , > Ὁ \ > 

5 πηδαλίου, ὄρνιϑος χαὶ πτεροῦ, ὡς πρύς τι μὲν ὄντων αὐτῶν μὴ ἄντι- 
>.) . ΣΡ a \ ΄ \ v v wis ~ 

στρεφόντων δὲ οιά τὸ WT ECLOACELY, χαὶι TOLT OAS TA GVlIGa toa OtA TOV 

ν ~ τω . , ὌΝ ’ 

ὀνοματοποιῆσαι χαὶ εἰπεῖν χεφαλωτὸν χαὶ πηδαλιωτὸν χαὶ πτερωτόν, ἀπορίαν 
΄ - . 5 3 , , 

ἡμῖν χαταλέλοιπεν: ὁποροῦσι γάρ τινες ὅτι οὐ χαλῶς παρήχϑη τὰ ὀνόματα 
\ ~ » 4 > , ων 

ταῦτα" τὸ γὰρ χεφαλωτὸν χαὶ πηδαλιωτὸν χαὶ πτερωτὸν δυνάμει ἐστίν" 

10 ἐοίκασι γὰρ τῷ χινητῷ, ὅπερ ἐστὶ δυνάμει. τοῦτ᾽ ἔστι τῷ πεφυχότι χαὶ 
~ - - ΄ ~ ΄ ΄ \ 

δυναμένῳ χινεῖσθϑαι" ἔδει OF τὰ δυνάμει πρὸς τὰ δυνάμει παραβάλλειν χαὶ 
\ ταῦτα τὰ προρρηϑέντα, εὶ R i) = ») o - 

+ oO 
-Ξ τὴ [Ὁ] o- wy εὶ ~ Ov < ἢ [9] 

4 
Oo im 

. 
x R ° Cc 4 R j= @ Ἔ On < [ΟἹ ov a τ- 

= ἃ = \ ΞΕΣ ἘΣ ὁ 2 is 4 ΔΝ ΄ Ἁ αἱ Ν Q 7 

χεφαλωτόν, πηδαλιωτὸν χαὶ πτερωτόν, ἐνεργείᾳ ὃὲ ἢ χεφαλὴ xal τὸ πηδᾶ- 
, 

= 
΄ 4 

Ov. χαὶ λέγομεν τούτου τρεῖς λύσεις" tay ὅτι τὰ ὀνόματα 
πον να Qe \ eX 5 ees, aS Cie TARE pre , = > / γγε > aC) 

15 πᾶντα ϑέσει xat ἐξὸν ὀνοματοποιεῖν, ὡς βούλεταί τις. δευτέραν ὅτι ἐχ τῶν 
τ Ὁ. ΕΝ > ~ 

ἐνεργεία παρήχϑησαν τοῦτ COTLV EX τ 
͵ "τ - i 3 

SY 

ς χεφαλῆς τὸ χεφαλωτὸν xat τὰ 

λοιπὰ ὁμοίως, τὰ ὃὲ ἔχοντα μέρη ἐνεργείᾳ χαὶ αὐτὰ τς εἰσί. τρίτην 

ὅτι ἔχομεν ἐν τῇ συνηϑεία τοιαῦτα πολλά, οἷον ἐνδυτὸν χαὶ ὑφαντόν: o7- 

υαΐνει γὰρ τοῦτο τὸ ἤδη ὑφαντόν, οὐ τὸ μέλλον χαὶ δυνάμει. χαὶ ταῦτα 
> μὰ Ἀ ~ 7 \ σ a 7, ΄σ σ 

90 ϑν υξις., 0 OS a ee φησιν OTL EX OF τοῦτοῦυ φανερὸν OTt OTAY 

Sica Pes ar ea ΚΕ ep χη > 2 δεῖ αὐτὰ ἐξισάζειν, χαὶ αὶ ὁ ἵνα a0 αὑτὸ ἐς ἢ ἀπόδοσις. ἀλλὰ περὶ τοῦ 

ew εὐχερές ἐστι Ἰνῶναι ποῖον ποίου χαϑολιχώτερον: ἐχ γὰρ τούτου 

ζεται. εἴτε δὲ χαϑ᾽ αὑτὸ εἴτε χατὰ συμβεβηκὸς γέγονεν 
Ἷ ἀπόδοσις, τοῦτο ἄδηλον τέως. διὸ χανόνα 1 προ ΠΟ ἡμῖν τούτου, λέγων τῷ on 

ὅτι ὅταν δύο τινὰ παραβάλληται ἀλλήλοις, ἐὰν ἀφέλῃς πάντα τὰ συμβεβη- 

χότα αὐτοῖς χαὶ εὕρῃς οὐδὲν ἧττον βένουσαν τὴν ἀντιστροφήν, ἐπίστασο ὅτι 

xa)’ αὑτὸ γέγονεν 7% ἀπόδοσις: οἷον ἐπὶ δούλου χαὶ δεσπότου ἄφελε τὰ 

συμβε ie τῷ peat ye οἷον τὸ δραπετιχόν, τὸ δύσνουν | χαὶ τὰ τοιαῦτα, 269¥ 

30 χαὶ οὐδὲν ἧττον ἔμεινεν ὃ δοῦλος δεσπότου δοῦλος, χαὶ τοῦ δεσπότου ἀφαι- 

ρουμένων πάντων τῶν συμβεβηχότων αὐτῷ, οἷον τοῦ εἶναι φιλόδουλον, ἐλευ- 

ϑέριον, παρορῶντα τὰ πολλά, οὐδὲν ἧττον δεσπότης 6 τοιοῦτος" τότε οὖν 
) ε » ᾿ ὌΝ > ΄ ‘ , S ua’ αὑτὸ ἢ ἀπόδοσις. ef ὃς ἀφέλῃς τὰ ἑχατέρῳ συμβεβηχότα χαὶ μὴ 

\ γένηται ἢ ἀπόδοσις, τότε χατὰ συμβεβηχὸς γέγονεν ἢ ἀπόδοσις: οἷον ἐὰν 

1 ἀποδίδονται HP: ἀποδιδῶται Arist. 3 ante εἰπὼν additum καὶ ἀπορ--- del. P 

5 μὴ om. Καὶ 9. χεφ. χαὶ πηδ.] χεφαλαιωτὸν P 10 χαὶ superser. H 

11 πρὸς ta δυνάμει om. P 15 δευτέρα KP 17 τρίτη K: compend. P 
19 μέλλον seripsi: μᾶλλον libri 21 παραβάληται Καὶ μέλλει P 22 ante ἵνα 

lac. signavi γένοιται (sic) H 23 ἐξισαστέον Urb. 35: ἐξισάζον HKP 25 παρα- 

δίδοσι H 27 χαὶ εὕρῃς scripsi: καὶ εὕροις Laur. 72,5: εὕροις dv HKP ἀντιστρ. 

scripsi: avastp. libri 28 οἷα P 30 ante pr. δεσπότου additum tod del. H 
δεσπότου δοῦλος suppl. P? 30. 31 ἀφερουμ. H} 31 τοῦ Urb. 35: τὸ HKP 
34 τὸ συμβ. Κα 
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ta thne tod ave th δεσπότην εἶν yo. εἴπγε ἡ Nn) ry 4 ἀφέλῃς τοῦ ἀνθρώπου τὸ δεσπότην εἶναι χαὶ εἴπῃς ‘6 δοῦλος ἀνθρώπου 
> oh ) ee δὴ λνὃρ » aN ee PER 

δοῦλος, ἐπειδὴ τῷ ἀνθρώπῳ συμβέβηχε τὸ δεσπότης, χατὰ συμβεβηχὸ 
΄ ΄ : ΄ ΄ > 

γέγονεν ἢ ἀπόδοσις: ὃ τὴς δοῦλος ἀνθρώπου πάντως δοῦλος, οὐ πᾶς 
av wv Ἄ ΣΝ wv \ A >] \ 

ἀνϑρωπος οὐλὴν ξγχει. τινες GE φασιν ὅτι “Qt cil Ὁ iS 
5 ΄ - ε > ’ + > 
0 ἀφαϊρουμξνῶν τῶν συμυβεβηχό τῶν οὐ τίν νεται Ἢ ἀπούοσις" ἄφελε {2p Ex 

5: ~ Ν 4 Ν = ~ \ Say 5 4 ‘ 

τοῦ δούλου xat tod δεσπότου τὸ ἄνθρωπος. zal οὐδὲν ἀντιστρέφει" μὴ 
EON Ma = 5 SAN ὦ , ~ = 5 πε 

γὰρ ὄντος ἀνθρώπου. οὐδὲ δοῦλος ἔσται οὐδὲ δεσπότης. τί οὖν δεῖ εἰπεῖν; 
/ σ κι > > , ν 

ὅτι οὗ πρώτως ἀναιρουμένου μὴ γίνεται ἢ ἀπόδοσις, ἐχείνου τεϑέντος xa? 
id A t ~ ° , A 5» , 

αὑτὸ γίνεται ἢ ἀπόδοσις: οἷον ἀναιρεῖ 6 ἄνϑρωπος οὐ θξος τὴν ἀπό- 

10 δοσιν, ἀναιρεῖ χαὶ ὃ δεσπότης, ἀλλὰ πρώτως ὃ δεσπότης δευτέρως OE ὁ 
» ΄ ~ a , ~ v 5 

ἀνϑρωπος" συμβέβηχε γὰρ τῷ δεσπότῃ νῦν ὁ ἀνϑρωπος. χαὶ τοῦτό ἐστι 
\ ΄ = oS is " i ™ , \ ¢ Nw 

τὸ πολυϑρύλλητον, ὅτι ἢ οὐσία ποτὲ συμβαίνει" τὸ γὰρ δεσπότης χαὶ ἁπλῶς 
\ , ΄ ΄ , > Ἁ ΄ 

τα προς τι 7 σχϑξσις μονὴ χαραχτηρίζει" et tl ΘΌΝν παρὰ τὴν σχϑξσιν, 
ς a ; 
ἐχεῖνο συμβεβηκέναι λέγεται, ὡς μὴ ὃν αὐτῆς τῆς σχέσεως yapaxty- 

Ἁ 

15 ριστιχὸν ἀλλά τινος ἄλλου παρὰ τὴν σχέσιν δηλωτιχόν. 

-" - σον ΑΚ > 

p. 7015 Aoxet 6& τὰ πρός TL ἅμα τῇ φύσει εἶναι. 

/ ~ ’ “Ν X ied ~ ΄ > ὯΝ ~ / 

Τέταρτον τῶν πρός τι ἴδιον τὸ ἅμα τῇ φύσει εἶναι. ἅμα ὃὲ τῇ φύσει 
Pee | \ , > ΄ ΄ ‘ 

εἰσὶ τὰ συνυπάρχοντα ἀλλήλοις, τὰ συνεισφέροντα ἑαυτὰ χαὶ συναναιροῦντα" 
΄ \ v \\ - > ΄ \ ΄ 

υέσα γὰρ ὄντα (τὰ) dua χαϑολιχωτέρων χαὶ μεριχωτέρων ἤτοι προτέρων 
ἈΝ ΤῸ ΄ [οἱ TS , 3 ΄ 5 ᾿ 

20 χαὶ ὑστέρων, ἕν ἀφ᾽ ἕχαάστου ἡἠρανίσατο, ἀπὸ μὲν τῶν να οι χαὶ xavo- 
\ DB! ~ , 

ναναιρεῖν : απὸ OF τῶν υ. στερ ον τὸ σὺν- [0] Ὁ ξ a On Oo < x » naa Se συ 

τᾷ ὌΝ τ τσὶ = τῇ Εὖ Be ΞΡ ῊΝ λ τι ἮΝ -πιστηῦτ 
GS ZUA τῇῃ Φφυσξ' ξΞισιν, ΕᾺ τοῦ TOG AVUTOV ἰοιοὺ πιστοῦται. ξ 

i 

oe ΄ fey oes ἀέρος οὔ ἀντιστρέφειν, hey ν οὕτως" τὰ πρός TL ἀντιστρέφει, TA ἀντιστρέφοντα TO 

δὲ , na 24 τι > ΟΩΣΗΕΝ Lae Ee , - ᾿Ξ a5 5 pat ak Δ C= = , = 

εξισαζει. τῶ ες erst Covta OUTS UREVGLHEL GUTS SAAELTEL, TA μὴ υὑπεραϊιροντα 

5 poe ἐλὰλξ (-- ἣν TH ὮΤΕ ac Oct q NTE ἥ ΤΕΘΡΙ τὸ ὴ ποίτε yt {τε ἤἥστξως 20 WITS SAAELTOVTS οὔτε ROGTEO“ οὐτε VOTENA, τὰ μὴ πρήτερα μὴτε στερα 
led sew ΓΩ͂ΣΞΡΗ͂Ν \ , »Ὦἤ σ ~ ΄,ὕ ΟἿΣ ἊΝ » ἘΣ Le ΜᾺ ΞΕ 

Ὦ τῇ φύυσξι', TA TOPOS τι ἀρὰ AUG τῇ φύσει. ὥσπερ GS ἀνώτερῳ ξλξγξν 

ι οὐχ ΟΥ̓ ΡΤ οντα πάντα λέγεται, ὡς χεφαλὴ ζῷον, πηδά- Ψ 

ἜΜ (πλοῖο V), ὄρνις πτερόν, οὕτω χἀνταῦϑα φησιν ὅτι οὐ πάντα τὰ ai TL ἅυα 

τῇ φύσει εἰσί. πατὴρ μὲν γὰρ χαὶ υἱὸς χαὶ ἥμισυ χαὶ διπλάσιον ἅμα τῇ 

80 φύσει εἰσίν, ἐπιστήμη δὲ χαὶ ἐπιστητὸν χαὶ αἴσϑησις χαὶ τ, οὐχ 

ἅμα τῇ φύσει. χαὶ τοῦτο δείχνυσι χαὶ ἀπὸ τοῦ χρόνου χαὶ ἀπὸ τῆς 

φύσεως. ἀλλ᾽ | ἐπὶ μὲν τῆς ἐπιστήμης χαὶ τοῦ ἐπιστητοῦ προτάττει τὸ 270r 

τῆς αἰσθήσεως χαὶ τοῦ 1 a o7 (η΄ ἀπὸ τοῦ χρόνου τοῦ ἀπὸ τῆς φύσεως, ἐπ 

1 δεσπότην εἶναι Urb. 35: ὁ δεσπότης HKP post εἴπης additum ἀνθρώπου del. P 

3 πάντως] πάντος P an (ἀλλ᾽ οὐχ ὁ ἄνϑρωπος δούλου ἄνθρωπος)" οὐ πᾶς yap? 

7 ὄντως Η 8 ante ἐχείνου addi.a οἷον ἀναιρεῖ ὁ ἄνϑρωπος ἀναιρούμενος del. P 

10 πρῶτος . . δεύτερος P 11 συυβεβηχὸς H 12 πολυϑρύλητον HP 

συμβέναι Pt 13 τὰ! to Καὶ 14 ἐχείνω H αὐτοῖς P 16 post εἶναι 

addita ἅμα δὲ τῇ φύσει εἰσί del. P 19 τὰ inserui 23 ante ἀντιστρέφοντα add. 

δὲ Κα 25 τὰ μὴ mp. μήτε ὕστερα suppl. P? 26 ἄρα om. Καὶ 27 ponas οὐ 

πάντα τὰ πρός τι 28 πλοῖον inserui ante πρός additum φύσει del. 
99 

29 pr. τῇ om. Καὶ 32 ἀλλ᾽ --φύσεως (33) suppl. P? 33 tert. τοῦ om. K 
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αἰσϑητοῦ προτάττει τὸ ἀπὸ τῆς φύσεως τοῦ ἀπὸ τοῦ χρόνου. φησὶ δὲ 

οὕτως: ἐπιστήμης οὔσης ἐπιστητὸν ἔστι πάντως, ἐπιστητοῦ 6% ὄντος δύ- 
ναται ἐπιστ men uh εἶναι. ἦσαν γὰρ τὰ ἄστρα πρὸ tod Oahyy dotpovo- 

υΐσαι. πρὸς ὅ φαμεν ὅτι ἦσαν τὰ ἄστρα οὐχ ὡς ἐπιστητά. χαὶ οὕτως 

ὃ μὲν ἀπὸ τοῦ χρόνου. ἀπὸ δὲ τῆς φύσεως οὕτως: ὃ ἀπὸ χύχλου τετραγω- 
νισμὸς (ἢ γὰρ φύσις τετραγωνισμὸν οὐχ το Lt): εἴ γε ἔστιν ἐπι 

. οὐ jury ὃὲ αὐτοῦ οὐδέπω ἐστί. τὸ δὲ “εἴ ye ἔστι᾽ 
᾿Αριστοτέλους ΠΡ ἄληπτον a τὸν τετρα- 

γωνισμὸν τοῦ χύχλου, τὸ δὲ “ οὐδέπω (ἐστίν εἴρηται ἀντὶ τοῦ ᾿ οὔπω εὔρησαν 
10 πρὸς ὅ φαμεν ὅτι ὃ τοῦ χύχλου τετραγωνισμὸς δυνάμει ἐπιστητὸς ὥν, εἴ 

ξΦ σὴ 

ye ἔστιν ἐπιστητός, δυνάμει ἐπιστήυ:ῃ ἐπιστητός ἐστιν. ἐπεὶ δὲ ἀμφόβαλλον 

εἰς τὸ παράδειγμα, δι᾿ ἑτέρου πιστοῦται αὐτὸ Bee τ υατος᾽ ζῴου γὰρ 

ἀναιρεϑέντος ἐπιστήυη ἀνήρηται, ἐπισ cee) 0& οὐχ ἀναιρεῖται" εἰσὶ γὰρ τὰ 
Ἁ 

‘ 4 

ἐξ ὧν τὸ ζῷον, τὰ ἁπλᾶ. χαὶ λέγομεν ὅτι ὡς ἁπλᾶ εἰσίν, οὐ ὴν ὡς 
‘ > \ \ 

15 ἐ πιστήμης HAL ἐπιστητοῦ. ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ αἰσϑήσεως 
\ 

a a εἰ 
> 
A Q Φ C2 εἰ 

τ ." ὦ 

τ} ( 
2) 

ne. My a 

xat αἰσϑητοῦ δείχνυσιν ὅτι οὐχ ἅμα. xal προτάττει τὸ ἀπὸ τῆς φύσεως 

τοῦ ἀπὸ τοῦ χρόνου, λέγων οὕτως: αἰσϑητοῦ ὄντος σῶμα ἔστι (τὸ γὰρ 
> \ δ - ΨΥ ΟῚ , , a. » Ὑ » - 

αἰσϑητὸν 7 σῶμα ἣ ἐν σώματι), σώματος δὲ ὄντος αἰ συ τς ἔστι (δεῖται 

(ap 7% αἴσϑησις τοῦ σώυατος, χαὶ ἵνα ὑποστῇ χαὶ ἵνα τος 5), αἰσϑητοῦ 

50 ἄρα ὄντος τς: ἔστι πρότερον οὖν τὸ αἰσϑητὸν φύσει. ἀλλὰ χαὶ 
cars τὸ μὲν γὰρ oso? ἀναιρεϑὲν ὙΠῸ ΤΠ} τὴν αἴσϑησιν: αἰσϑητοῦ 

. 3 ~ Ξ “ Ν -᾿ 
yap ἀναιρεϑέντος ἀνήρηται χαὶ τὸ σῶμα (τῶν yap αἰσϑητῶν χαὶ τὸ σῶμα), 

, v \ b) 5 - ~ σώματος δὲ μὴ ὄντος χαὶ αἴσϑησις ἀναιρεῖται (ἐν αὐτῷ γὰρ xal περὶ αὐτὸ 
τς A > Ξ - » 5 Ath Wie τ > , og Py ¢ ν ig ‘ 

ἢ αἴσϑησις)" αἰσϑητοῦ apa ἀναιρεϑέντος ἀνήρηται χαὶ ἢ αἴσϑησις. 7 δὲ 

αἴσϑησις τὸ OT od συγαναιρει" ζῴου γὰρ ἀναιρεϑέντος αἴσϑησις μὲν ho on 

NG 9; = = ae, gor. ᾿ as 7-7 τ a ie ἀναιρεῖται, τὸ 6& αἰσϑητὸν ἔσται, τοῦτ ἔστι τὰ στοιχεῖα ἐξ ὧν τὸ ζῷον. 
ΑΝ ets, yy ’ ~ ~ ‘ > σ᾽ 

χαὶ ὅτι αἴσϑησις συνεισάγει τὸ σῶμα, τοῦτο δὲ τὸ αἰσϑητόν, ἐπειδὴ ἢ μὲν 
¥693 ἘΞ ie αὶ ico yt Pa ee at ὩΣ ae eT λα ον χ ~ αἴσϑησις ἅμα τῷ αἰσϑητιχῷ, τοῦτ᾽ ἔστι τῷ ζῴῳ, τὸ δὲ αἰσϑητὸν πρὸ τοῦ 

ζῴου" ἣν γὰρ πῦρ χαὶ ἀὴρ χαὶ ὕδωρ χαὶ γῇ αἰσϑητὰ πρὸ τοῦ τὸ ζῷον 

80 γενέσϑαι. ἀλλὰ πρὸς τοῦτο ἔστιν εἰπεῖν ὅτι ὡς στοιχεῖα ἔστιν, οὐχ αἰσϑητά. 

ταύτας δὲ τὰς ἀπορίας ἁπάσας ἐν τῇ Φυσιχῇ ἐπιλύεται ὃ ̓ Αριστοτέλης ἕνὶ 
+ \ \ > , ~ > , - 

λόγῳ λέγων χαὶ τὰς μὲν δυνάμεις τῶν δυνάμεων τὰς δὲ ἐνεργείας τῶν 
~ Le > , a , 

ἐνεργειῶν ὁ #, τοῦτ ἔστι τὸ δυνάμει πρὸς TO δυνάμει παραβλητέον χαὶ TO 
2 “; - Ἢ mh ee pao 9X > οὖν ἘΠῚ ~ 5 ~ , Η 

ἐνεργείᾳ πρὸς τὸ ἐνεργείᾳ. ἐνταῦϑα δὲ οὐχ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ λαμβάνει τὸ 
\ Ἁ 

35 ἐπιστητὸν χαὶ τὴν ἐπιστήμην" τοῦ γὰρ ἐπιστητοῦ διττοῦ ὄντος, τοῦ μὲν 

3 Μὴ superser. H 6 ἡ γὰρ φύσις Laur. 72,5: ἢ γὰρ (γὰρ in mrg. suppl. K) φύσει 

HKP: an ἡ γὰρ φ. (abtod) ἢ ante ἐπιστητὸς add. 7 HKP: delevi ex Laur. 72,5 

7 τὸ δὲ --- εὕρηται (9) eicias 9 οὐδέπο H ἐστίν addidi 11 ἀμφέβαλεν ΗἸΚ 

12 τὸ om. K 13 γὰρ corr. ex τὸ Ρ 17 alt. τοῦ om. K 23 ἐν αὐτῷ] ἑαυτὸ H 

27 χαὶ ὅτι---γενέσϑαι (30) eicias ἡ μὲν] ἡμῖν KP 28 αἴσϑησις om. KP ' 

πρὸ] πρὸς Ρ 29 τὸ πῦρ Καὶ τὸ om. HP 30 οὐχ] scribas οὐ phy ὡς (ch 

y. 14) 31 ταύτας scripsi: πάσας HKP ἁπάσας om. Κα ἐν τῇ Φυσιχῇ!] uni- 

versam de actu et potentia disputationem spectare videtur, cf. Phys. A 7 p. 18930 sq. 

Metapb. 0 4 p. 1047>14sq.; de relatione agitur Phys.’ 1 p. 200028 sq. 33 post 

ἐνεργειῶν defectum signavi 34 évtabda—évepyeta (215,1) om. Καὶ ἋΣ 

: 
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΄ ~ aX 5 ΄ 4 μ᾿ x ~ 3 la a ~ Vv ~ \ 

δυνάμει tod ὃὲ ἐνεργείᾳ, ἔτι OF χαὶ τῆς ἐπιστήμης διττῆς οὔσης, τὴς psy 
’ ~ ἊΣ Ψ Ν \ > 4 , 

δυνάμει τῆς δὲ ἐνεργείᾳ, τὸ μὲν ἐπιστητὸν δυνάμει λαμβάνει, ὅπερ πρό- 
΄ ~ 3 , \ 5 > , a. NS Ie ~ HA 

τερόν ἐστι τοῦ ἐνεργείᾳ, | τὴν ὃὲ ἐπιστήμην ἐνεργείᾳ. διὸ χαὶ GoxEt πρό- 270% 

τερον εἶναι τὸ ἐπιστητὸν ὡς δυνάμει ὃν τῆς ἐπιστήμης ἐνεργείᾳ οὔσης. 

5 ἐὰν δὲ τὸ δυνάμει ἐπιστητὸν ὁ « πρὸς τὴν ἐνεργείᾳ ἐπιστήμην παραβάλλωμεν, 
σ΄ aw, f Cee OF oa \ BS 5 \ 7 _O© \ 3 \ ~ >| ~ 

ἅμα τῇ φύσει εὑρεϑήσονται. τὰ δὲ αὐτὰ νοείσϑω χαὶ ἐπὶ τοῦ αἰσθητοῦ 
- χὰ 5 ~ als > > \ ~ "» > ΄ 

χαὶ τῆς αἰσϑήσεως. ἀποροῦσι δέ τινες διὰ τί ἐν μὲν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει 
€ 3, = CE Nineat ae J > , ΄ > “0 ὌΝ > > ΄ 

5 SALTS SHAS CAs μὲς CAS LAU LA ss SVL 5 7 6 GIAO LA ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐπιλύεται τὰς ἀπορίας ταύτας, evtabda ὃε οὔχ ἐπιλύεται, 
\ ΄ \ oe] 5 \ 5 \ > 

χαίτοι τὰς πρὸς τὸ ἀντιστρέφειν λύσας. καὶ λέγομεν ὅτι ἐπειδὴ τὸ δυνάμει 

10 ἐν ὕλῃ, φυσιχῆς δὲ περὶ ὕλης ζητεῖν. χαὶ ἢ ψυχὴ γὰρ τὸ δυνάμει ἐπι- 

αι ἐν ὕλῃ γενομένη. πάλιν ἀποροῦσιν ὅτι διὰ τί 1 δέχε 
\ \ 3 

τ 
~ 5 ~ , , » ~ > = > 

χαὶ ἐπιστητοῦ τὸ ἀπὸ τοῦ χρόνου προέταξε τοῦ ἀπὸ τῆς φύσεως, ἐπὶ 
5 [4 

os @- 4 

αἰσϑήσεως χαὶ αἰσϑητοῦ τὸ ἀπὸ τῆς φύσεως προέταξε τοῦ ἀπὸ τοῦ χρόνου. 

15 φεστέρας εἶναι, καὶ ἐπὶ μὲν τῆς αἰσϑήσεως σαφέστερον τὸ ἀπὸ τ 

τοῦ ἀπὸ τοῦ χρόνου: πρότερον γὰρ ἣ αἴσϑησις τῇ φύσξι τῆς ἐπιστήμης" 
ζ 7 - ¢ > ΄ > ΄ 

συντίχτεται γὰρ ἢ αἴσϑησις τῷ ζῴῳ, ἣ δὲ ἐπιστήμη ἔσχατον ἐπιγίνεται. 

la 
4a) ra λέγε 5 ὃ ete Naples eee aire Ν Ne 
τῶν προς GE ( εγεται, χα απερ δοχεῖ), qf TOUTO (Zev SVOSYETAL 

20 “ATH τινᾶς. 

"Hay μὲν διέσυρεν ὁ ᾿Αριστοτέλης τὴν Πλατωνιχὴν ὑπογραφὴν τῶν 

πρός τι, τὴν λέγουσαν ὅτι πρός τί ἐστιν ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν ἑτέρων εἶναι 

λέγεται, διὰ τῶν ἀληϑῶν δύο ἰδίων τῶν πρός τι, τοῦ τε πρὸς ἀντιστρέφοντα 

λέγεσϑαι χαὶ ἅμα τῇ φύσει εἶναι, ἐπὶ μὲν ζῴου χαὶ χεφαλῆς, ὄρνιϑος χαὶ 

25 πτεροῦ, πλοίου χαὶ πηδαλίου, ὡς πρύς τι μὲν ὄντων μὴ ἀντιστρεφόντων 

5 ss : 
(χαὶ τοῦτο ἰάσατο ποιήσας αὐτὰ ἐξισάζειν διὰ τῆς ὀνοματοποιίας. OD 

μὴν διωρϑώσατο τὴν Πλατωνιχὴν ὑπογραφήν), ἀλλὰ καὶ ἐπιστήμης χαὶ 2 @s a - 
eTl- 

στητοῦ χαὶ αἰσϑήσεως χαὶ αἰσϑητοῦ, ὡς πρός τι μὲν ὄντων μὴ ὄντων δὲ 
itd ~ ΄ > \ ~ \ 2 ind ~ > ΄ x 4 ς 

ct. - cy © 7 επιλυξτα Evt9o TO- ἅμα τῇ φύσει. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐν τῇ Φυσιχῇ ἐπιλύεται, τὴν μέντοι ὕπο 

80 Ἰραφὴν τοῦ Πλάτωνος (νῦν) διορϑώσασϑαι βούλεται" οὐ μόνον γάρ, φησίν, 

ὦ Πλάτων. χεφαλὴ ual ζῷον χαὶ πηδάλιον χαὶ πλοῖον χαὶ πτερὸν χαὶ ὄρνις 
2 ι Ι ᾿ ϊ 

5 Vv ~ ΄ > > , TN > > ΄ 

οὐχ ἔστι τῶν πρός τι διὰ τὸ μὴ ἀντιστρέφειν. ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰ ἀντιστρέφουσι, 
>) 

/ 

τῶν πρός τί εἰσι" τὰ γὰρ πρός τι συμβεβηχότα, ταῦτα δὲ οὐσίαι εἰσίν 

2 ᾿ ~ \ A) Ὁ \ \ > 

35 ᾿Αριστοτέλει ἐχβαλεῖν τὴν Πλατωνιχὴν ὑπογραφὴν xat et)” οὕτως εἰπεῖν 
\ Ὁ Δ SN ~ ~ > ΄ ~ GON \ we τ 

τὴν αὐτῷ δοκοῦσαν. χαὶ τεχνιχῶς ἀμφότερα ποιεῖ δι᾿ ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ 

5 lac. signavi, conicias πρὸς τὴν δυνάμει ἐπιστήμην ἢ τὸ ἐνεργείᾳ ἐπιστητὸν 6 ἅμα 

ἄλλα K 11 ὅτι om. K 18 τοῦ] τὸ H 16 ἐπιστίμμης H 18 τινὰ om. 

P Arist. 6 λόγος om. Arist. 19 λέγεται---δοχεῖ inserui μὲν om. Arist. 

22 τὴν om. K 27 χαὶ (post ἐπιστήμης) om. HP 29 τὴν pévtor.— βούλεται (30) 

in mrg. suppl. H? 30 νῦν ex Laur. 72,5 inserui διορϑώσειν H 91 xat 

(ante πη. et πτερ.) om. H 34 πρόσκειται P 35 ἐχβάλαι HP 36 τεχνηχῶς P 
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"» ΨΥ, = , Ἢ λόγου: (διὰ μέσου γὰρ ἀπορίας τὴν Πλατωνιχὴν ἐχβάλλει) χαὶ λέγει τὴν 

αὐτῷ δοχοῦσαν' τίϑησι yap ἀπορίαν μεταξὺ τῆς [Ιλατωνιχῆῇς ὑπογραφῆς 
χαὶ τῆς αὐτῷ δοχούσης, ἑπομένην μὲν τῇ [ΠΙλατωνιχῇ ὑπογραφῇ λυομένην 

Η «ΣΝ ως Dare NE © Fon ΕΣ "δ᾿ EX cS eee Pic ai eS σ 2 ON - 

ξΣ ὕπο τῆς αὑτῷ ὁοχουσης | W OF ATOTA ἕπεται, ἐχεῖνο ATOTOV, w OE Z7Ir 
» oO 5 4 + ‘ Vy ΄ 

ὃ apy ἕπεται ἄτοπον, τοὐναντίον de “at τὰ ἄλλοις £1 πόμενα ἄτοπα διαλύει, 
- 3 v “ ε > ΄ , 5 5 

ἐχεῖνο ἀληϑές. ἔστι δὲ ἢ onan τοιαύτη" τῆς οὐσίας TET τ. ς ΠΕ τ 
. Δ coe ἊΣ ἜΣ πα τὲ Z fon te (ἢ yap οὐσία ἢ πρώτη ἣ δευτέρα χαὶ ual) ἕτερον 7 ὅλη ἢ μέρος, πρώτη 

N έρ χαὶ ὅλη Σωχράτης, πρώτη χαὶ μέρος Σωχράτους χεφαλή, δευτέρα χαὶ ὅλη 
yan SSR ee ia ne Seon) See ve ee =e ~ ἄνϑρωπος, δευτέρα χαὶ μέρος ἀνθρώπου χεφαλη), τὰς μὲν τρεῖς οὐ ποιεῖ τρ 

Ἢ 

10 συμβεβηκότα ἢ Πλατωνιχὴ ὑπογραφή, τὴν δὲ τετάρτην, τοῦτ᾽ ἔστι τὴν δευ- 

τέραν χαὶ μέρος, συμβεβηχὸς ποιεῖ: ἢ γὰρ πρώτη ual ὅλη οὐκ ἔστι σὺμ- 

βεβηχὸς οὐδὲ πρός tt’ αὕτη γὰρ 7 μετὰ προσδιορισμοῦ λαμβάνεται ἣ χωρὶς 

προσδιορισμο ἃ προσδιορισμοῦ τὶς Enos χωρὶς προσδιορισμοῦ Lw- aD) τ 
35 4 a\ ~ , ar ΄ ον vv \ 

χράτης᾽ Te OF τῶν ZOOS τὸς ΟΕ γὰρ λέγεται O TLS ἄνϑρωπος τινος 

15 ἀνθρώπου τὶς ἄνϑρωπος" τὸ γὰρ τὶς πρὸς τὸ πᾶς, οὐ πρὸς τὸ τίς, λέγεται. 
4 ~ , 39 4 

[οὐδὲ ἢ πρώτη xat μέρος τῶν πρός τι" οὐδὲ γὰρ age ἢ τὶς χεὶρ τινός 

τις χεὶρ οὐδὲ ἣ τὶς χεφαλὴ τινός τις χεφαλή᾽ ἣ γὰρ τὶς χεφαλὴ πρὸς τὴν 

χαϑόλου χεφαλήν, οὐ πρὸς τὸ τὶ ζῷον]. οὐδὲ ἢ ἀπροσδιόριστος πρώτη χαὶ 

ὅλη τῶν πρός τί ἐστιν" ὁ γὰρ δοῦλος 7 ἀγρὸς οὐ λέγεται ἀνθρώπου δοῦλος 

90 ἢ ἀγρός, ἀλλὰ ἀνθρώπου χτῆμα. οὐδὲ ἢ πρώτη χαὶ μέρος τῶν πρός τι" 

ἢ χεφαλὴ γὰρ HH χεὶρ οὐ πάντως seagate 7, ΠΙλάτωνος: ἄδηλον yap ᾿Ξ Lan ‘ 

> , Ss Ἁ τ > > eS 

τίνος" οὐχοῦν οὐ πρός τι οὐδὲ αὕτη, χἂν ἀπροσδιόριστος ἢ. ἀλλ᾽ οὐδὲ 7 

δευτέρα χαὶ ὅλη τῶν πρός τι" οὐδὲ γὰρ λέγεται ὁ βοῦς τς βοῦς, 
‘ 

ἀλλὰ ἀνθρώπου τὸ ἢ ὑέντοι τετάρτη. ἣ δευτέρα zal μέρος, δύναται 

lo or τῶν πρός τι εἶναι: ἢ γὰρ χεφαλὴ πάντως ζῴου zat ἢ χεὶρ πάντως av- 

ϑρώπου χαὶ ζῴου. δυοῖν οὖν ϑάτερον, ὦ [Ιλάτων, ἀνάγχη δέξασϑαί σε, 7 
nn 3 - X ΞῚ ΄, ΄ 3 ) > 

ὅτι χαχῶς ἔχει ἣ ὑπογραφή, 7 εἰπεῖν τὴν οὐσίαν συμβεβηχός. ἀλλ΄ ἐπειδὴ 
~ 

τὸ δεύτερον ἄτοπον, (τὸ) τὴν οὐσίαν ποιεῖν συμβεβηκός, αἴρεῖτον τὸ πρῶτον, 
Q ὅτι χαχῶς ἔχει ἣ ὑπογραφή. xat αὕτη μὲν ἢ ἀπορία ἢ ἑπομένη τῇ ΠΙλα- 

80 τωνιχῇ ὑπογραφῇ τῶν πρός τι. λύεται δὲ αὕτη διὰ τοῦ ἀνθορισμοῦ. ἐφ᾽ οἷς 
er ἀνϑορίζεται 6 ̓ Αριστοτέλης. πῶς δὲ ποιεῖ τοῦτο, ἢ ἑξῆς ϑεωρία παραστήσει. 

- »- " ε , 
p. 8228 Ki μὲν οὖν ἱκανῶς ἔχει ὁ τῶν THOS τι Opt G 

χαλεπῶν ἣ τῶν ἀδυνάτων λῦσαι τὴν ἀπορίαν. 

7 s Pa, ΄ ~ ~ Ὁ ~ 

Καταψηφισάμενος 6 ᾿Αριστοτέλης τῆς []λατωνιχῆῇς ὑπογραφῆς τῶν 

1 διὰ μέσου---ἐχβάλλει ex Laur. 72,5 inserui 6 τετραχῶς Laur. 72,5: διχῶς HKP 

(cf. Philop. p. 124,29) 8 σωχράτους] σωχρατιχὴ Καὶ 10 δὲ om. Ρ 16 οὐδὲ 
-ζῷον (18) delevi (cf. v. 20) χαὶ] χατὰ K 17 τὶς (post τινὸς) utrobique super. 

ser. Hf 18 ti om. P 19. 20 δοῦλος ἢ ἀγρὸς utrobique scripsi: davads libri 

23 ἀνθρώπου iter. Καὶ 26 ἀνάγχη superscr. H 27 χαλῶς Καὶ ἀλλ᾽ --πρῶτον (28) 

om. P (αἱρεῖται τὸ πρῶτον suppl. P*) 28 δεύτερον scripsi: πρῶτον HK τὸ τὴν 

scripsi: τὴν K: om. Η οὐσίαν -- πρῶτον in mrg. suppl. H 92 ἔχεϊ, ἀρ ὁ τῶν 

πρός τι Op. ἀποδέδοται Arist. 99. πάνυ χαλ. Arist. λῦσαι τὴν ἀπ.] ἐστὶ τὸ δεῖξαι ὡς 

οὐδεμία οὐσία τῶν πρός τι λέγεται Arist. 
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, n , ~ ~ \ IN A 

πρὸς τι, διότι τὸ ζῷον χαὶ τὴν 3 Repah ny, πλοῖον χαὶ πηδάλιον, πτερὸν χαὶ 
~ ’ [2 vv 5) , 5 Ἁ ~ 5 4 

ὄρνιϑα τῶν προς τι ἐποίει, οὐσίας ὄντα. αὐτὸς νῦν ανϑορίζεται λέγων ὅτι 
> > ΄ » ~ 

πρὸς TL ἐστιν οἵ τὸ TMS ἔχειν, TOOT 
MW ted TEPOV σχέσις. ce wn θαυμάσῃς et τὸ ἕτερον τὰς Τὴ 

εὶ ῶ- [ΟἹ oy < R - a 2 a On SS ¢ [9] -« - εἰ 
πῶ 

τὶ [Ὁ] (>) 74 

ν 
~ \ ~ 5 , 

5 διὰ τοῦ ἑτέρου ὑπογράφει" τ τὴν γὰρ σχέσιν διὰ τῶν ἐχόντων τὴν σχέσιν 
΄ , a) SY oye ΄ ΄ Υ s ~ 

ὑπογράφει" μόνα γὰρ | τὰ πρός τι dr ἀλλήλων ὑπογράφεται" 6 γὰρ εἰδὼς Sy 271v 
δον ~ 4 ¢ δι 

τῶν πρός τι τὴν οὐσίαν αὐτοῦ οἷδεν. ὃ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ εἰδὼς τὴν πρὸς ἕτερον 
>) ~ la κυ Δ - > oO 

αὐτοῦ σχέσιν οἶδεν: ὃ ἄρα ἕν τῶν πρός τι εἰδὼς Thy πρὸς ἕτερον αὐτοῦ 
΄ 3. [ed Nw ~ “ ate 

σχέσιν Olde. Get ὃξ εἰδέναι ταῦτα, ὅτι οὐχ ἕπεται τῇ ὑπογραφῇ τὴν οὐσίαν 

10 πρός τι ποιεῖν, ὡς τῇ []λατωνιχῇ εἴπετο τὴν χεφαλὴν zal τὸ ζῷον τῶν 

πρός τι λέγειν. τοῦτο οὐχ ἕπεται τῇ eee ὑπογραφῇ εἰ γὰρ 
πρός τί εἰσιν οἷς τὸ εἶναι ἢ πρὸς ἕτερον δ τὰ δὲ πραγυχτα τὸ εἶναι 

ΕἾ ἐν τῷ χαϑ᾽ αὑτὸ zat οὐχ ἐν τὴ πρὸς ἕτερον λέγεσϑαι, ἢ χεφαλὴ xat 
0 ξῷον οὐ πρός τι’ ποιεῖ γὰρ ταύτην οὐ χεφαλὴν τὸ οὗ ἐστι Pay 

15 (on γὰρ χεφαλὴ χαὶ μὴ ὄντος τοῦ λοιποῦ σώματος). ἀλλὰ μέρος μόνον" 

τὸ γὰρ μέρος χαὶ τὸ ὅλον τῶν πρός τι. συμβέβηχε δὲ τὸ μέρος ἐχεῖνο 

χεφαλὴν εἶναι τὸ δὲ ὅλον ζῷον. χατὰ συμβεβηχὸς οὖν ἢ χεφαλὴ καὶ τὸ 
ζῷον τῶν πρός τι: ὡς μέρος γὰρ χαὶ ὅλον, χαὶ οὐχ ὡς χεφαλὴ χαὶ ζῷον. 
χαὶ ταῦτα μὲν ἡμεῖς προ SEEDER. 6 μέντοι ᾿ Ἀριστοτέλης πορίσματα 

20 συνάγει ex’ τῶν τὐσρο σοι: ιγμένων- εἰ γὰρ πρός τι, φησίν, ἐστὶν οἷς τὸ 

΄ 5 

εἶναί ἐστιν ἢ πρὸς ἕτερον σχέσις, τρία ταῦτα ἕπεται πορίσματα: οὐχ ἔστι 

ἐπὶ τῶν πρός τι τὸ μὲν εἰδέναι τὸ OE ἀγνοεῖν: οἷον ἐὰν οἶδα τὸν 

πατέρα ὡς τον ὅς οἶδα “al τὸν υἱὸν ὡς υἱὸν χαὶ τὸ ἀνάπαλιν: οὐ γὰρ 
ὮΝ Ἀ sf αν \ ΄ ΄ la \ a. eX ¢ ~ 5 

δυνατὸν εἰδέναι μὲν τὸν πατέρα ὡς πατέρα τὸν δὲ υἱὸν (ds υἱὸν) ἀγνοεῖν. εἰ 
- Ve , 

25 γὰρ τοῦτο δυνατόν, ἔξεστί μοι τὴν ὕλην τὴν χειρίστην πασῶν, ὡς τρύγα. χαλλίονα 
εἰπεῖν, μὴ ἀπαιτουμένῳ εἰπεῖν τίνος ἐστὶ χαλλίων. τοῦτο πρῶτον. δεύτερον 
Q\ 7 ΠΥ ΕΑ ~ / 9 v \ Χ > ~ I \ δὰ ~ 

ὃξ ὅτι ἐπὶ τῶν πρός τι οὐχ ἔστι τὸ μὲν ἀχριβῶς εἰδέναι τὸ δὲ παχυμερῶς, 
x ~ 

ς 
τιν ΖΚ > ~ \ >) ¢ = πὸ ΤῈΣ 

OLOE τις ἀχριβῶς, TOY OF ὑὸν TAY UUENWS. τρίτ ον 2 a On 
Ὁ 
R 

\ un ἵνα τὸν μὲν π 
3 ν 

οὐχ ἔστιν ἐπ 
>) 

τῶν πρός TL τὸ μὲν εἰδέναι χατὰ τὸν χαϑόλου λόγον τὸ δὲ 
80 χατὰ τὸν μέρους, ἀλλ᾽ ἣ ἀμφότερα κατὰ τὸν χαϑόλου ἣ ἀμφότερα 

‘\ \ 3 \ 4 Ὁ »] \ > , \ (< , ‘ σ \ 

χατὰ τὸν ἐπὶ μέρους, ὡς ἐπὶ διπλασίου χαὶ ἡμίσεος, μὴ ἵνα τὸ μὲν 

i fo) 
n , 

OlmAdotny οἰἷδας 
Vv σσ 

ας χατὰ τὸν χαϑόλου λόγον ὅτι διπλάσιόν ἐστι τὸ ἔχον Futon, { fh 
\ >I 5 SEN a ΄σ c Q 7 

οἷον ἐὰν Ἢ, τὸ δὲ ἥμισυ ἵνα οἶδας χατὰ τὸν ἐπὶ μέρους λόγον ὡς δεύ- 
Ἃ ΄ ΄ o~ 

τερον ἣ τέταρτον. τούτων οὕτως προληφϑέντων 7 χεφαλὴ ual τὸ ζῷον 

2 αὐτὸς om. Καὶ 3 pr. πρύς τὶ om. P τῷ] to P 3.4 τοῦτ᾽ ἔστιν om. KP 
Zoic] εἰς P ἡ addidi (cf. v. 12) 5 ayy γὰρ---ὁπογράφει (6) suppl. P? 8 ὁ 
ἄρα-- οἵδε (9) iter. K 9. an εἰδέναι ὅτι ody ex. ταύτῃ ἢ 10 τῶν om. K 

11 λέγειν iter. P ἕπεται] ἑπέχεται (sic) P 13 pr. tH] to H 14 οὐ χεφ. 

Mare. 217: χεφ. οὐ HKP 17 χεφαλὴ (pr. 1.) P εἶναι --- χεφαλὴ suppl. ΡΞ 

alt. τὸ om. P 18 χεφαλὴ seripsi: χεφαλὴν libri post χεφαλὴ iter. εἶναι (17) — 

χεφαλὴ (τὸ ante ζῶον om.) P 19 μέντι H 22 ἐὰν) "η εἰ ? 24 ὡς υἱὸν 

addidi 25 πᾶσαν Κα ὡς scripsi: χαὶ libri 26 ἀπαιτουμένῳ seripsi: ἀπαι- 

τούμενος ΗΚ: ἀπετούμενος P 27 ἐπὶ om. K οὐχ ἔστι ---παχυμερῶς suppl. (ante 

οὐχ addito ὅτι) P? 28 post παχυμ. addita τρίτον οὐχ ἔστιν ἐπὶ τῶν πρός τ' del. H 
μὲν om. P oo οἷον iter. P ἐὰν] fort. dav ut 218,28 94 καὶ superser. H 
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> " - , > x 
OUX εἰσι τῶν TOPOS TL° Et 

\ 3 ν 3 \ ~ , X 5 7 

(40 OOX EOTLY ETL τῶν πρὸς TL TO μὲν εἰδέναι 

ιν. NS "» - > τος 

7 
4 SA a 7s 5 Ἃ >] x 

TO OF AYVOELY, THY dE χεφαλὴν ουναυα! εἰὐξναι αἀγνοομξνοῦ οὐ ἔστι χεφαλὴ 

\ Wea 
διὰ τὸ ἐγχεχαλύφϑα! τὸ λοιπὸν σῶμα, ὃ πέπονϑεν ̓  Ηλέχτρα ἐπὶ tod ᾿Ορέστου 

\ >) 2 \ ~ 

% . χαὶ τὸ αὐτὸ ἔστιν εἰπεῖν ἐπὶ τοῦ προτείνοντος oy χεῖρα τς... 
\ 

om, ἵ < [Ὁ] Cc ς. o- « TO AOLTOY σῶμα. τινὲς TAOS τοῦτο OO σιν ὅτι εἰ υὴ οἷδα. τίνος 

εἰ χεφαλή ἐστιν οἶδα, χαχῶς λέγοντες" τὴν γὰρ 
\ Ἃ 
[δ YEWO AG " “πνεύ συνῆν πὶ - ueyetot Paes τὸς | Pye Β x ᾿ 279r 

XEOa ny (LYMOXOWEY TO UWEYE DUS, OY TU.AT9S, TOLY WY, χαὰν 7 ri TO δέ 

λοιπὸν σῶμα. ἄλλοι φασὶ ὅτι vat, οἶδα χαὶ τίνος ἐστὶ χεφαλή" οἶδα γὰρ 
o > o ~~ 5 v4 Vv. 

ὅτι ἀνθρώπου. πρὸς οὕς φαυεν ὅτι τὸ λήμμα οὐχ οὕτως ἔχει, ἵνα τὸ μὲν 
x > ΄ Xx ἊΝ Ai. CN AP co Les) Y> ΄ 

10 οἶδας ὡς μεριχὸν τὸ δὲ ὡς χαϑόλου, τὸ ὃξ λέγειν ὅτι ἐὰν tow χεφαλήν, 
m= Ἁ 5 , ip >) , 5 \ , YA 

οἶδα. χαὶ τίνος ἐστίν: ἀνθρώπου γάρ χαϑολιχόν ἐστι χαὶ μεριχόν, διότι 
΄ la 4 ‘5 ‘ τ aX Ἂν τ 5 , 

ἢ ὁρωμένη χεφαλὴ μεριχὴ ὃ 08 ἄνϑρωπος χαϑόλου. 
\ 

Ἀπορεῖ δὲ ὃ ᾿Αλέξανδρος πρὸς ταῦτα ὅτι παρὰ ϑύρας προῆλϑεν ἢ 
λύσις τῆς ἀπορίας" ἠπορήϑη 1p ἐπὶ τῆς ἁπλῶς χεφαλῆς, Aéhextar δὲ ἐπὶ : 

15 τῆς τινὸς χεφαλῆς" ἀνωτέρω γὰρ ἐλέγετο ὅτι. ἢ Bee ζῴου ἜΘΕΙ vov 

δὲ ἐπὶ τῆς ὁρωμένης χεφαλῇς λέλυται, ἥτις ἐστὶν ἐπὶ μέρους: ἣ γὰρ χαϑόλου ; 

χεφαλὴ ἀόρατος. διὸ αὐτὸς λέγει λύσιν ἄλλην: φησὶ γὰρ ὅτι “cvdAghutat 
μοι χαὶ τὸ πρῶτον, ὃ ἐπὶ τῆς ὁρωμένης χεφαλῆς λέλυται, ἥτις ἐστὶν ἐπὶ ᾿ 

μέρους" εἰ γὰρ ἣ τὶς χεφαλὴ τ ἐστι τῶν πρός τι, οὐδὲ ἢ ἁπλῶς χεφαλὴ 
~ , rf \ ΄ 

20 τῶν πρός τι (ὅσα γὰρ τῶν ἐπᾶν 
Sy 

χατη Eas χαὶ τῶν ὑποχάτω), xat ᾿ 
5 ΄ ἴω ~ ‘ ~ , ΄ \ x ΓΚ ΚΑ N 

εἰ ἣ ἁπλῶς χεφαλὴ οὐχ ἔστι τῶν πρός τι, οὐδὲ F τὶς eres διὰ τὴν 

αὐτὴν αἰτίαν᾽. xat φαμεν ἡμεῖς πρὸς τὸν τς ὅτι ὅσον ἀπὸ λύσεώς 

cov οὐχ ἔσται ἕν τς υαινόμενον τῶν πρός τι τὸ διὰ τὴν πρὸς τὸ γένος 

δυνατὸν γὰρ τῷ μὲν ὑεριχῷ μὴ 
Lo 

~ 2/5 

ἵν δέδειχται" 
ὑπάρχειν, τῷ δὲ χαϑόλου Ox ee οἷον ἣ τὶς γραμματιχή, μὴ οὔσα τῶν 

ἀναφοράν. ὃ ἀνωτέρω Hp 

τῷ σι 

΄ > > ~ 

πρός τι δι᾿ ἑαυτήν, διὰ τὸ γένος τῶν πρός τι λέγεται εἶναι. τί οὖν ἄτοπον 
\ X δ᾿! Ἁ \ 

THY τινὰ μὲν χεφαλὴν μὴ τι, τὴν δὲ χαϑόλου τῶν πρός τι 
~ 

ς 
3 >? > > “ εἶναι; οἱ περὶ ᾿Αμμώνιον δέ φασιν ὅτι οὐδὲ ἐπὶ τῆς ἁπλῶς δυνατὸν εἰπεῖν 

τίνος ἐστὶ χεφαλὴ ἐπὶ τῶν ὁμοίων ζῴων, λύχου χαὶ χυνός, φάττης χαὶ 

80 περιστερᾶς: ἄδηλον γὰρ τίνος διὰ τὴν πολλὴν διοιότητα. χαὶ ταῦτα μὲν 
> 7, 

ἐν TOUTOLC. 

"4 
Ὦ aa Dee ee ΄ Ἂς τς Basel > Ζ © ΄, 

μέντοι! χριτιχωτατος Ὀριᾶνος φησιν OTL OUGEY GLADEPEL Ἢ πρῶτὴ 

5707 τ δευτέρας, ἀλλ᾽ 7 ἐξήγησίς ἐστιν ἑτέρα τῆς ἑτέρας" διὰ τί yap 
0 
9] Ov Wy τὰ πρός τι ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν ἑτέρων εἶναι λέγεται; ἐπειδὴ τὸ εἶναι 

2 οὗ ἐστι K?: οὐκ ἔστι ΗΚῚΡ 3 πέπονθεν ᾿λέχτρα] spectat Eur. El. 572 566. 

4 post ᾿Ορέστου lac. signavi, conicias ἡ χεφαλὴ οὐκ ἔστι τῶν πρός τι τὸ αὐτὸ ἔστιν 
εἰπεῖν ex Marc. 217 scripsi: ὅ ἔστιν HKP 4.5 ἐγχεχαλυμένου H 5 λοιπὸν 

λογικὸν corr. P εἰ] ἡ P 6 χαχῶς Κ: καλῶς ΗΚῚΡ 8 ναὶ] καὶ ΒῈ 

9 λῆμα H 10 λέγει H 11 ἀνθρώπου scripsi: ἄνϑρωπος libri (ef. v. 9) 
12 μεριχὸν Καὶ 18 ὅτι om. Κα 19 4 cle] εἴ tte KP 20 ante ὅσο 

add. εἴπω P 21 # et coll. P 23 τὴν πρὸς in mrg. suppl. H 24 ἀνω- 

τέρω] p. 203,12 supra ἀνωτ. scripsit zat H μεριχὸν Καὶ 27 μὲν 
superscr. Κα 28 οἱ περὶ ᾿Αμμώνιον] haec λύσις ab Ammonio et Philopono omittit 

ab Olympiodoro tangitur 32 μέντοι χριτικώτατος scripsi: μὲν διαχριτικώτατος libri 
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v Vv 3 “« ἣν beg τὸ Ἂς = - \ s..i ΄ [4 ἘΞ ER re 2 iw, Ae 

cyst Sv τῇ προς ξτερὴν σχϑξσε'. LOU οἷα τῷ αἱ τὸ εἰναι cyst cy τῇ πρὸς 
5 5 > Vv 

ἵπερ ἐστὶν ἑτέρων εἶναι τ: ἀλλ᾽ εἰ ἄρα ἴω = R cy Aa Qe 
σ ’, ΩΣ \ 

ἕτερον σχέσει; ETE ( 
, ¢: 3 aX / ἊΝ id 

σαφεστέρα ἢ [ἰλατων!χή. ἐπειδὴ πρόσχειται τὸ λέγεται, ἀσαφεστέρα ὃὲ ἢ 
? , 3 5 ’ 5 , ~ σ \ 

Ἀριστοτελιχή. = * ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν ὅρων ληπτέον τῆς [ἰλατωνιχῇς χαὶ 

5 τῆς ᾿Αριστοτελιχῆ τῆς ᾿Αριστοτελιχῆς 
>) o > , tS. σ 5 Ἁ « / > 

οὐχ οὕτως] οἷον πρός τί ἐστιν ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν ἑτέρων εἶναι λέγεται 

ἵνα λαμβάνῃς ἐπὶ ἑνὸς ὅρου 

US, τυχὸν τινὸς λαυβάνεις, οὐχέτι δὲ χαὶ τὸ πρὸς ὃ λέγεται ἀξιοῖς 

χεφαλὴν λέγεσϑαι. εἰ δὲ τὸ λέγετα! | ἐπὶ τῶν δύο ὅρων νοηϑῇ 

10 ἣ ὑπογραφὴ τοῦ [[λάτωνος, οὐχ ἕπεται αὐτῇ οὐδὲν ἄτοπον. ἀλλὰ ie; a 
>) σ“ - Sy le {ὦ ΄ , ε Ἀριστοτελιχῇ ἄτοπον ἕπεται ὑπογραφῇ. εἰ ἐπὶ ἑνὸς ὅρου ληφϑείη υόνον ἢ 
2) I> SOX a7 yc) / / ΄ . Μὴν jon \ 

ἀπόδοσις. οὐδὲν δέ φησιν 6 Aprototéhys ὅτι φαύλη πάντῃ ἢ ὑπογραφὴ 
~ tA J, \ 5 land , a δ X τ 

τοῦ [[λάτωνος" μέλλων γὰρ ἀνϑθορίζεσϑαί φησιν οὕτως" εἰ μὲν avy ἱχανῶς 

ἔχει ὃ τῶν πρός τι ὁρισμός, ἢ χαλεπὸν 7 ἀδύνατον λῦσαι τὴν ἀπορίαν" 
- v. , ε 

15 ἐὰν yap χαλῶς ἔχῃ, φησίν, ἣ Πλατωνιχὴ ὑπογραφὴ χαὶ xad αὑτὴν γένητα! 
ε΄ » I~ ε NGC: \ , x \ = ws ~ ἢ ἀπόδοσις ὡς ἐπὶ ὅλου χαὶ μέρους, χαλεπὴ μὲν ἢ λύσις, οὐχ ἀδύνατος δὲ 
νιν " > Χ Ὁ (< ‘ ΄ X Q? cen \ bl] > 

διὰ τοὺς προσδιορισμοὺς Gt’ αὑτοὺς (UNS. τὸ xa αὑτὸ χαὶ od xad 

αὑτό, εἰ δὲ xata συμβεβηχὸς γένηται ἣ ἀπόδοσις, ἵνα ἢ χεφαλὴ ws χεφαλὴ 
τοῦ ζῴου ὡς ζῴου εἴη χεφαλή, ἀδύνατον λῦσαι τὴν ἀπορίαν. διὸ χαὶ εὐγνω- 

90 μόνως ἐπαγει λέγων ὅτι οὐ δεῖ περὶ τῶν τοιούτων προπετῶς ἀποφαίνεσθαι χαὶ 

χατατρέχειν τῶν παλαιῶν μὴ πολλὰ ἐπεσχευμένον: ἄμεινον γὰρ τεχνιχῶς 

oe ἢ ψευδῶς esis ἐνιαχοῦ γὰρ χαὶ μέχρι τῆς ἀπορίας det ἵστασϑαι 
χαὶ uh βιάζεσθαι πάντως λέγειν λύσιν. ἀλλ᾽ ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι μαται- 

τπλο εὐ ἀποροῦντες χαὶ uy ἐπιλυόμενοι, οὐδὲ αὐτό φησι τὸ διαπορεῖν 

95 xad? αὑτὸ ἄχρηστον: ἣ yap ἀπορία δὸός ἐστιν εἰς εὖ 

“al πλατυτέραν ποιοῦσα τὴν ψυχὴν πρὸς ὑποδοχὴν πὰ 

πον λίϑων τῶν διὰ τῆς παρατρίψεως φῶς ἀφιέντων" a ἢ Ψυχὴ 

ἑχάτερα χινήσεων “at ἐ 1: ὑλιβομένη διὰ τῶν ἐφ τιχειρήσεων ἀπογεννᾷ 

ὸ Ὀξοῦ 

π 
> 7 BD! ~ ΄ > 

γὰρ μηδὲ ὅλως ἀπορεῖν ἢ τοῦ πᾶντα εἶ- τὸ τῆς ἀληϑείας φῶς" τ 

oy oO 

Sn 

~ ~ δ᾿ Ὃς \ 

80 δότος ἢ λίϑου τοῦ μηὸ δότος. ταῦτα περὶ τῶν πρός τι. ἐν οἷς χαὶ 

παροῦσα πρᾶξις. 

1 χαὶ--σχέσει (2) in mrg. suppl. P ἃ scripsi: οἷς libri 1 post ἀριστοτ. defectum 

Signavi, conicias ἄδηλον δέ ἐστιν et 5. 6 ἐπὶ δὲ ---οὕτως delevi 8 τὸ om. K 

9 δὲ seripsi: yap libri ἐπὶ iter. H ἔχουσα 7 scripsi: # ἔχ: HKP: ἔχ. 

Brand. τ ὃ om. Η 13 tod om. HP tzavos H 15 yap 

superscr. H ἔχει H 17 Ov αὑτοὺς χαλεπούς scripsi: δι᾽ αὐτοὺς χαλεπῇ (sic) 

libri ΤῸ εἴη} εἰ ἡ His ἢ 19. 20 ἀγνομόνως Η 21 ἐπεσχεμμένον scripsi: 

ἐπεσχεμμένος Η: ἐπεσχεμμένως ΚΡ 22 δεῖ ἵστ.] διίστ. H 24 ἀποροῦμεν H 

οὐδὲ iter. P διαπορ.] ἀπορ. Καὶ 25 εὐπορίαν K?: ἐμπορίαν (sic) ΗΚῚΡ 

80 ἐν οἷς om. HP 



290 ELIAE IN CATEGORIARUM ce. ὃ [Arist. p. 8028] 
“οὐ δ 

Ilept πὸυοῦν χαὶ morotytos. 

i z , - a mF, > 

p- 8095 [lorotyta δὲ λέγω xa ἣν ποιοί τινες λέγονται. 

rs xn , ~ , a 2 ~ ~ 

[éscapa GE χεφαάλαια τῆς παρούσης χατηγορίας Get προλαβεῖν, πρῶτον 
‘ ‘ » ~ , 

UsY THY τάξιν τῆς ποιότητο: THY πρὸς τὰς λοιπὰς χατηγορίας; deurepoy τὴν 

ἧς, τέταρτον τὴν τάξιν τῶν 

(ἢ. εἰ 

τὶ Q ne > ε ~ wie Ns ONT \ ~ 27> 
διαιρεϑέντων εἰδῶν, ὧν ἢ παροῦσα (πρᾶξις) δύο τὰ πρῶτα παραδίδωσι, 

‘ » , ~ ΄ Js 

τὴν τάξιν xal τὴν ἐπιγραφήν. διὰ tt tolvoy τετάρτην εἴληφε τάξιν μετὰ 
» \ ‘ l4 , 7 > 

τὴν οὐσίαν χαὶ τὸ ποσὸν χαὶ τὰ πρός TL; χαὶ λέγομεν τούτου πέντε αἰτίας. Ξ 

πρώτην μέν" αὕτη μόνη ἔλειπεν ἐν ταῖς ἁπλαῖς χατηγορίαις χαὶ ἔδει περὶ 
, 2 δ Z n ~ a , 5 , led > >. Y , ~ , t 

10 ταύτης μετ᾽ ἐχείνας διαλαβεῖν. δευτέρα αἰτίᾳ ὅτι ἐδεήϑη τῶν πρός τι ¥ TOL ᾿ 

ότης ἐν olxeta ἐπιγραφῇ αὐτῆς, προσεχῶς GE περὶ τῶν πρός τι Jas 
, ‘ 

usta, εἰχότως μετὰ τὰ πρός TL περὶ αὐτῆς διαλέγεται" ἐπιγέ ρα πται γὰρ 

Περὶ ποιοῦ χαὶ ποιότητος, ἅπερ εἰσὶ τῶν πρός tt” ἢ γὰρ ποιότης | πε- 2τὃτ 

ποιωμένου ποιότης χαὶ τὸ πεποιωμένον ποιότητι πεποιωμένον. πῶς δὲ τῶν 

15 πρῦς τι ἣ ἐν bel ΓΊΝΕΙ ἐν τοῖς ξ is ῥηϑήσεται. διὸ χαὶ νόμῳ τῶν 
ὃ ποιὸν διὰ τῆς ποιότητος χαὶ τὴν 

q 
4 5 , σ Ya Q νὴ Ld > 

ὈὉπογρο CEG in, τριτὴ ALTLA, GTL SOEt λοιπὸν xat περι τῆς TOLOTH TOS Ot- 

λαβεῖν μετὰ τρεῖς χατηγορίας διὰ τοὺς λέγοντας μὴ εἶναι φύσει τὰς ποιό- Ξ 
‘ 

~ Qs x \ ΄ CH, , 
20 τητας, ἀλλὰ τῇ ϑέσει τῶν ἀτόμων Exeodar, χατὰ τοὺς λέγοντας νόμῳ γλυχύ, 

) ΄ > 

νόμῳ πιχρόν᾽. τετάρτη αἰτία, ὅτι ἔδει περὶ ποιότητος ὅπ ὡς ἐπει- 
τ ΄ > 5 3: ? yobons τῆς ζητήσεως διὰ τοὺς λέγοντας μὴ εἶναι xad? αὑτὰς τὰς gee 

>) 5 > ἋΣ ~ X σ ΄ Ἃ 4 

ἀλλ᾽ ἐν τῇ πρὸς ἕτερον σχέσει τὸ εἶναι ἔχειν" τὸ γὰρ μέλι οὐ xa’ αὑτὸ 

τλυχύ, [Εν ἀλλὰ πρὸς τὸν ὑγιαίνοντα (τῷ γὰρ t ee πιχρὸν φαίνεται); 
ἷς ~ \ ~ 

25 τὸ πῦρ οὐ xa 400 Depuoy (οὐ γὰρ πᾶσι ria οὗ δήπου γὰρ χαὶ τῇ ‘ Airek re 4 
5 , ~ Xx 

σαλαυνδρα), οὐδὲ ὃ ἥλιος πᾶσι φωτεινός: ταῖς γὰρ νυχτερίσι σχοτεινὸς 
ΠΕ ΤΉ ΕΠ ey ie rh SY pag It σ τὰ were GOXEL εἰναι. πέμπτη αἰτία, OTL εὗει χαὶ περὶ TY, 

z} \ \ \ Coy: e ~ 5 

λαβεῖν Gv ᾿Αντισϑένην χαὶ τοὺς περὶ αὐτὸν λέγοντας ᾿ ἄνϑρωπον δρῶ, ἄν- 

ς ποιότητος συντόμως δια- 

> ~ ε 5 = adn 55 ms 

ϑρωπότητα ὃὲ οὐχ δρῶ᾽, ὡς ἀναιροῦντας τὴν ἁπλῶς ποιότητα. ἐν οἷς τὸ 

80 πρῶτον χεφαάλαιον. 

Δεύτερον ὃὲ χεφάλαιον ἢ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς, διὰ τί Περὶ ποιοῦ χαὶ = ee GE ZEOUNALOY ἢ αἰτιὰ τὴς STLYOAOTS, OLA τ Ept πὸ 
᾿ς 

- , \ ws ar > 

ποιότητος ἐπέγραψεν ἐνταῦϑα μόνον, ἐπὶ ἄλλων δὲ οὐχ οὕτως ἐπέγραψεν, 

1 ποιοῦ zat om. HP post ποιότητος add. προλεγόμενα Καὶ 2 lemma om. Κα 

λέγονται scripsi: λεγόμεϑα HP: εἶναι λέγονται Arist. (cf. p. 221,33) 3 δὲ om. Καὶ 

χεφάλεα P χατηγ.] πραγματείας Καὶ 4 post μὲν additum τῆς τάξις (sic) del. P 

5 ὑπογραφῆς Κ' 6 ὧν superser. P πρᾶξις inserui 9 ἔλιπεν He 

13 ποσότητος H 14 ποιότητι πεπ.] ποιότητος mex. H: ποιώτητος (sic) merotwpevov | 

in mrg. suppl. P 20 az.] 1. ἀνθρώπων 21. 22 ἐπιγούσης KP 22 Cyede | 

ἐξηγήσεως Καὶ post τὰς additum αἰτίας del. P 23 elvat om. P 24 φένεται P 
28 ᾿Αντισϑ.1 cf. Zelleri Phil. Gr. IL p. 254 ἀνϑροπότητα HP 29 ἀναιροῦντας Corr. — 

Brand.: ἀναιροῦντα HKP 31 δὲ om. K 32 ἐπέγραφεν H 
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> \ > 7 \ 5 \ \ ~ \ , \ Ἃ ,2 οἷον [Περὶ οὐσίας χαὶ οὐσιότητος χαὶ [Περὶ ποσοῦ χαὶ ποσότητος. χαὶ λέ- 
o ε ΄ a? a " > ΄ ε ὯΝ ar a 

fieeger ἢ ποιότης Oy, ἑαυτῆν᾽ ἐπιγέγραπται οὕτως, at δὲ ἄλλαι od ὃι 
Α f ς ΄ r 

ἑαυτὰς ἀλλὰ διὰ τὴν Cee χαὶ yo σιότης τὰρ χαὶ Ἢ TOSOTHS TOLOTH Ss 

Rip ante Ht ne ie : ᾿ 
τ πᾶς χαραχτὴρ ποιότητος. δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι τρία σημαίνει τὸ ποιὸν 

~ >| 5 la ao a 

παρὰ τῷ Ἀριστοτέλει, τὴν ποιότητα αὐτὴν. τὴν χατΥγ Ἰορίαν, OTS λέγει οτι 

ὑπάρχει τῷ ποιῷ τὸ ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ actan χαὶ τὰ ἐναντία, 
35 \ ‘ NY ΄ τῶν ἘΠ, v 7 5 , ἀλλὰ χαὶ τὸ δεδεγμένον, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πεποιωμένον, ὅτε λέγει ποιότητα 

. / 7 τ ΄ ΄ \ . NN , 

λέγω xad ἣν ποιοί τινες λέγονται (τὸ γὰρ ποιὸν τὸ δεδεγμένον σημαίνει 

τὸν yapaxtypa ἔστι γὰρ ἐν Exat ui χατηγορίᾳ χαραχτήρ, πᾶς ὃὲ χαραχτὴρ 
ποιότητος ἴδιον), 7 τὸ συναμφό ~ 5 \ ‘ 

τερον. ὅτε χαὶ τῶν πρὸς τὸς Et υὴ γὰρ TA 
= ΘῈ 

> ~ » - 

ἀμφότερά τις νοήσει, τὸ δεδεγμένον, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πεποιωμένον, ἅμα τῇ 
΄ Ch : τς , τς 

ποιότητι, οὐ δύναται εἰπεῖν αὐτὰ τῶν πρός τι. ἐφ᾽ οἷς χαὶ ἀποροῦσιν 
σ΄ ᾿ς “Ὁ ~ 9 ~ 
Ott OLA τὶ Ἐν τ ξΞπιγράφῃ re o- =l ἴω) = o- τ εὶ vay ποιότητος προέταξε. χαὶ λέγουεν 
σ / > ~ 

ὅτι ὡς σαφέστερον: σαφέστερον γὰρ τὸ δεδεγμένον αὐτῆς τῆς ποιότητος. 

πάλιν ἀποροῦσι διὰ τί ἐν ταῖς ΐ 
~ i ~ ~ , ’ 

ee τὰς τῆς ὕπο ἤν. τοῦ ποιοῦ. χαὶ λέγομεν οτι εὐλόγως" σαφεστερα 

γὰ ἢ ὑπογραφὴ τῆς ποιότητος ὡς ἐχ τοῦ πεποιωυ. évov γενομένη τῆς | ὅὗπο- 913» | heen | fj SY 
~ 5 , Vv Vv 

Ἰραφῆς τοῦ ποιοῦ ἐχ TY, ποιότητος γενομένης αἀσαφεστερας OVOFS. ἔστι 

ὃὲ χαὶ ἄλλη τις ἀπορία" 

μετέχον χαὶ μετεχόμενον, ἐπειδὴ τὰ πρός τι ἀντίχειται ἀλλήλοις, πῶς λέ- 
ἴομεν ἐπὶ ποιότητος πρός τι, ἐπειδὴ ἢ ποιότης πεποιωμένου ποιότης χαὶ 

τὸ ἀνάπαλιν; μετέχει! γὰρ τὸ πεποιωμένον τῆς ποιότητος. ἔστι δὲ χαὶ ἣ 

λύσις αὕτη" ὅτι οὔτε ἢ ποιότης ποτὲ χυρίως πρός τι (xa αὑτὸ γάρ), οὔτε 

ἘΠ 

΄ 5» \ ΄ , > , > c ΄ ε 

τὸ δεδεγμένον, ἀλλὰ χυρίως πρός τι ἐπὶ ποιότητος οἷον ἣ λεύχανσις, ἣ 

λανσις, ὡς σχέσις δύο πραγμάτων οὖσα" μία γὰρ ἢ σχέσις τῶν πρός τι, ὡς 

i μέ- 

εἶναι τρία, λευχότητα, λελευχωμένον, λεύχανσιν. χαὶ οὕτως ἐπὶ πάσης ποιύ- 
5 x , ws l4 

THTOS ἀναλύγως χαὶ παντὸς πράγματος. χαὶ ἄλλως λυτέον: ὅτι τὸ μέσον, 
ὭἜΦΞπ Ἁ [4 δ. ΄ ΄ \ la 3 \ 

ἢ λεύχανσις, ἢ ϑέρμανσις, αὐτὸ τὸ πρός τί ἐστι, τὸ ἐχφωνούμενον αὐτὸς 

Yapaxthp τοῦ πρός τι χαὶ ἢ ποιότης (πᾶς γὰρ χαραχτὴρ ποιότητος), τὰ 
on ὧν ἐ ἄχρα, οἷον τὸ ϑερμαῖνον χαὶ τὸ ϑερμαινόμενον, τὰ πρός τί εἰσι τὰ 

πεπονϑότα τὴν σχέσιν χαὶ πληϑυντικῶς ἐχφωνούμενα. οὐχ ἐπὶ πάντων δὲ 
χεῖνται τὰ ὀνόματα. ταῦτα ἔχει ἣ πρᾶξις. 

Ρ. 825 [Τοιότητα δὲ λέγω καϑ' ἣν ποιοί τινες λέγονται. 

- 

Τρίτον χεφάλαιον τῶν BST εἰπεῖν THY διαίρεσιν τῆς ποιότητος. 

5 ἀλλ᾽ ἵνα γνῶμεν τὴν διαίρεσιν, τρία τινὰ αὐτῆς προλάβωμεν, τὴν ἀπαρίϑμησιν 
τῶν εἰδῶν τ ψιλὴν χαὶ τὴν ὑπογραφὴν αὐτῶν ἑχάστου χαὶ τὴν διαφοράν. 

΄ 

χαὶ ἀρχτέον ἀπὸ τοῦ πρώτου. τέσσαρα τοίνυν εἴδη ποιότητος κατὰ συζυγίας 

4 τρία Olymp.: τέσσαρα HKP 5 τῷ] τὸ H 6 τὸ (ante ἧττον) om. H 
7 alt. τὸ] τῶ H 8 λέγω om. Καὶ τινες εἶναι Arist. 10 εἰ μὴ] εἰμὶ H 
11 alt. τὸ om. K 19 ἀνωτέρω] p. 208,17 25 yap] an δὲ ὃ 27 τὸ 
om. P 30 τὸ utrobique superser. Καὶ ϑερμαινομενόμενον (sic) H 32 τὰ 

om. HP 30 τινες εἶναι Arist. do αὐτοῖς P 



52.) ELIAE IN CATEGORIARUM c. 8 [Arist. p. 8b25] 
Ὡ 

, ao \ 2 Ζῃ > \ > 

προφερόμενα, ἕξις χαὶ διάϑεσις, δύναμις χαὶ ἀδυναμία, παϑητιχὴ ποιότης 

χαὶ πάϑος, σχῆμα χαὶ μορφή. τέσσαρα ὃὲ χαὶ οὐχὶ ὀχτώ εἰσι τὰ εἴδη ι 

αὐτῆς, διότι χατὰ συζυγίας ταῦτα προφερόμενα τῷ μᾶλλον χαὶ ἧττον δια- 4 

φέρουσι, τὸ GE μᾶλλον ual ἧττον εἴδους ἐξαλλαγὴν ob ποιεῖ" ἕξις γὰρ΄ xat ξ 

5 διάθεσις τῷ μονιμωτέρῳ χαὶ ὀλιγοχρονιωτέρῳ διαφέρουσι, δύναμις ὃὲ χαὶ 5 

ἀδυναμία τῷ εὐχόλῳ χαὶ δυσχόλῳ. παϑητιχὴ δὲ ποιότης χαὶ πάϑος δια- Ν' 
οὐ ᾽ὔ σ ’ , Ay ΄ ΄-νΝ 

φέρουσιν, ὅτι παγιούμενον τὸ πάϑος εἰς παϑητιχὴν ποιότητα μεταβάλλει. 

ἀλλὰ χαὶ σχῆμα χαὶ panies τῷ υᾶλλον χαὶ ἧττον διαφέρουσι" τὸ γὰρ 
- ? -" 

Syne περὶ τὰ xat ἐπίνοιαν Na poevecd! οἴον τρίγωνον ἣ τετράγωνον, ἣ 

10 μορφὴ ἐπὶ τῶν φυσιχῶν- εἰχόνες OF τὰ ἐπινοήματα τῶν φυσιχῶν, χαὶ διὰ 
..\ rd > ~ > Ws ὧν 

τοῦτο ἃ ἃ UGELUE ἔναι ElLOlLY αἱ εἰχονες τῶν ὧν εἰσιν εἰχόνες. χαι Ἀριστοτέλης 
‘ 

_ \ > ~ ~ > el, ~ ΄ \ = 

δὲ THY μορφὴν ἐπὶ τῶν φυσιχῶν οἷδε λέγων σχῆμα τε xal 7 περὶ i 
o ΄ σ΄. ΄ 

ἔἕχαστον ὑπάρχουσα μορφή, διὰ τοῦ ἔχαστον τὸ φυσιχὸν αἰνιττόμενος. 
x ~ Ν᾿ \ 

χαι ταῦτα ὑξν πέρι τούτων. Ἢ 

> > ‘ 3) ~ . £ σε τς ἩΓΕ ᾽, >] ἣ la 

Eg’ ols τὰς υὑπηγρᾶφας αὐτῶν AEXTEOY. εςις τοινὺν SOTL TOLOTY, σι $ 

πόβλητος τελειωτιχὴ ἢ χαχωτιχὴ τοῦ αἰ aoe τελειωτιχὴ μὲν ὡς ἐπι- 

στήμη χαὶ ἀρετὴ χαὶ ἢ τῶν πεντάϑλων ὑγίεια, χαχωτιχὴ δὲ ὡς λῃστριχή; 
5 , Nee“ Qi pF NELe ye £ coe dee Ps 

Extixds πυρετός. διάϑεσις δέ ἐστιν 7 εἰς ἕξιν ὀδός. | δύναμις δέ ἐστιν 274r 

πιτηδειότητος προχοπή, ἀδυναμία ὃς ἢ δυσχολία, χαϑώς φαμεν τὸν νωϑῇ 

20 ἀδυνάτως ἔχειν πρὸς τους: υαϑησιν. χαὶ αὕτη δὲ ἢ ἀδυναμία ἤγουν 

δυσχολία χαὶ 7 δύναμις ἤγουν ἢ εὐχολία, ἤτοι ἐπιτηδειότητος προχοπή, 
ce σ 

ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνάγονται ὡς χράσει ἑπόμεναι, ὅϑεν χαὶ ἐπιτηδειότητα 
- a7 5 c ~ Vv σ 

προχοπῆς τὴν δύναμιν λέγουσιν ὡς τῆς χράσεως, εἴ τινι ἕπεται, ἐπὶ τὸ χ 

βέλτιον προχοψάσης-" ἣἥ γὰρ ἁπλῶς δύναμις ἤγουν. τὸ δύνασϑαι, χαὶ ἣ : 

25 ἀδυναυία ταῦτα παντὶ ἀνθρώπῳ ἕπεται, ἐπειδὴ πᾶς avdownos πρὸς πᾶσαν 

τέχνην χαὶ ἐπιστήμην ἐπιτηδείως ἔχει, ἀδυναμίαν ὃὲ πάλιν πᾶς ἄνϑρωπος 

ἔχει τοῦ ἵπτασϑαι. διὸ ταῦτα πᾶσιν ἁπλῶς ὑπάρχοντα ἀνθρώποις ὡς νοῦ 
\ > > ~ > > ΄ , 

χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχοῖς οὖσιν οὐσίαι εἰσί: τὸ yap νοῦ χαὶ ἐπιστήμης 
Ἅ Ν »] ΄ ~ 3 [᾿ ’ XN δ wy re ‘4 αὐ ~ J , 

δεχτιχὸν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου. τὸ δὲ ἄλλο σημαινόμενον τὸ τῆς δυνάμεως 
. 5 , ΄ \ LA “a , 

30 χαὶ ἀδυναμίας, ὡς μὴ πᾶσιν ὑπάρχον (τοῖς μὲν γὰρ δυσχολία ὑπάρχει τοῖς 
ἈΝ ἣν ΄ ε 

εὐχολίχ), ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνάγεται ὡς χράσει ἑπόμενον. παϑητιχὴ @- ι 

ποιότης ἐστὶν ἢ παάϑει τινὶ συνεζευγμένη. τριττὴ δὲ τ ἢ γὰρ παάϑος 
τῆς τοῦ πυρός O on O7 

(η΄ 

Bes 

= rer) SEN AN > See, ΄ 

υποιεῖ ἐν υῖν, ἀπὸ πάϑους ὃὲ οὐχ ἐγένετο, ὡς 7 Depu 
ν ἡμῖν ϑερμαίνουσα ἡμᾶς ἀπὸ πάϑους οὐχ ον (αὕτη γὰρ πάϑος ἐμποιοῦσα 

35 ἐγένετο), 7 ἀπὸ πάϑους μὲν ἐγένετο, πάϑος δὲ οὐ ποιεῖ, ὡς τὰ χρώματα" . 

ταῦτα γὰρ ἀπὸ πάϑους ὄντα, τῆς χράσεως, ἐν ἡμῖν πᾶάϑος οὐ ποιοῦσε 

παρώνυμον ἑαυτοῖς" οὐδὲ γὰρ λευχαίνουσιν ἡμᾶς δρώμενα τὰ λευχὰ χρώς 

i 
1 προφερόμ..] φερόμ. KP 2 ὠχτώ P 4 οὐ om. Καὶ 5 éhtywyp. Ho 
8 yap} μὲν H 9 post σχῆμα addita περὶ τὰ κατ᾽ ἐπίνοιαν del. H περὶ τὰ] 

ἐπὶ τῶν Η 11 post τοῦτο lac. signavi 12 δὲ om. Καὶ ce scripsiz 

δὲ HKP 15 αὐτὰς Καὶ 11 χαὶ (post ἀρετὴ) om. HP ὑγία P 
18 δέ (post drat.) om. HP 7, om. HP 19 χαϑό Καὶ 21 ἤτοι] ἤγουν Ρ 

22 ὑπὸ] ἐπὶ KP ἀνάγουσα Καὶ 27 ἵπασϑαι P 30 ὑπάρχον (alt. 1.) HP 

iS) os ὑμῖν P 
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5 , ir eee ie ᾿ ᾿ ΤΥ ΒΕ x 
uate 7 υελαίνουσι τὰ μέλαινα, ὡς Depuatvovor τὰ ϑερμὰ πάϑος ἐμποιοῦντα 

ee μοῦ ἑαυτοῖς: εἰ γὰρ χαὶ συγχρίνουσι μὲν τὰ μέλαινα τὴν ὁρῶσαν 

ὄψιν διαχρίνουσι δὲ τὰ λευχά, ἀλλὰ παρώνυμον πάϑος ἑαυτοῖς οὐ ποιοῦσιν, 

ὥσπερ ἐλέγομεν τὸ ϑερμὸν ϑερμαίνειν χαὶ τὸ γλυχὺ γλυχαίνειν. ἄλλο 

5 τρίτον εἶδος τῆς παϑητιχῆς ποιότητος τὸ χαὶ ἀπὸ πάϑους γινόμενον χαὶ 

πᾶϑος ποιοῦν, ὡς ἢ τοῦ ζωμοῦ γλυχύτης: αὕτη γὰρ χαὶ ἀπὸ πάϑους 

ἐγένε 
~ \ > ~ ~ ΄ ΄ a > ε 

0, τῆς χαρυχείας, χαὶ πάϑος ἐμποιεῖ τῇ γεύσει. παϑος δέ ἐστιν 7 
A ΄ ΟῚ , 

ς παϑητιχὴν ποιότητα δὸός. ἰστέον δὲ ὅτι παϑητιχὴν ποιότητα ἀπὸ πάϑους 

A 
‘ 

εἰ 

εἰ 
Z Σ ΚΕΝ ne ul agen ne a IE ee Lea clk cae σας yvouevyy ἐχείνην βούλεται ὃ ᾿Αριστοτέλης εἶναι, ἥτις συμβαίνει τοῖς σώμασι 

10 χαὶ πάλιν ἀποσυυβαίνει, τοῦ χατὰ τὴν οὐσίαν (ere) τοῦ οπυέ τον εἴδους αὐτοῦ 

τοῦ ὑποχειμένου σώματος τοῦ πάσχοντος ἀτρέπτου μένοντος χαὶ φυλαττο- 
ς Ὁ , “᾿ 

μένου, οἷον ὡς ἐπὶ λίϑου λευχαινομένου ἣ μελαινομένου ἣ ἀνθρώπου αὐτὸ 

τοῦτο πάσχηντος᾽ ἣ γὰρ τῶν τοιούτων λευχότης ἡ μελανία ἣ ἄλλο ὁποιονοῦν 
ra) o ~ ~ ~ 5 Cae > Wy ἡ 

χρῶμα, οὕτω συμβαῖνον αὐτοῖς, οὐ ποιεῖ ἐν ἡμῖν ἣ ἐν ἄλλοις σώμασι 

15 παρώνυμον ξαυτῷ πάϑος" εἰ γὰρ ποιήσει, ὑπὸ ἄλλο εἶδος πεσεῖται τῆς 

ποιότητος. τὸ πρῶτον" οὐ γὰρ παϑητιχὴ ποιότης | ἀπὸ παάϑους γινομένη 214» 19) i | | | Pe | 

λυχύτης TOD μέλιτος ual ¥ λευχότης τῆς γιόνος 7 τοῦ Ψιυυϑίου: ταῦτα i t 1 | | ς | Ts 

ὰρ οὐσίαι αὐτῶν εἰσι χαὶ οὐχ ἐπιγίνονται ἄλλοις σώμασιν ἄτρεπτον OvAd- 
‘ i 

ξασι τὸ οἰχεῖον εἶδος. ὡς ἀνϑρωπος λευχαινόμενος ἢ wehatvduevos xat " i | ‘ μ 

, . ΄ > ΄ \ ~ + \ ς ΩΝ ΄ 

90 φυλάττων τὸ ἀνθρώπειον εἶδος Ἢ γὰρ γλυχύτης τοῦ μέλιτος χαὶ ἢ λευχότης 7 : listen Ι \ | j 

τῆς γιόνος ELON ὄντα OD γίνονται χαὶ ἀπογίνονται γωρὶς oVonas τοῦ Oro- 
| | | | \e ὶ i ‘ 

. Ὁ -ν ~ ὯΝ ε - " 

χειαένου. ὡς ἢ λευχότης TOD χηροῦ. σγῆυα OF 7 τοῦ παντὸς ὀγχου ἀπο- t ’ | | li Chil | 
- ε " ἊΝ os OS G ~ > 5) 

περάτωσις, οἷον ῥινὸς 7 ὠτὸς 7 χείλους, μορφὴ GE 7 τοῦ ὅλου εἴδους ἀπο- 
΄ ~ ἊΝ crs > , 

| περάτωσις, ὅλου, εἰ τύχοι, τοῦ προσώπου ἢ ὅλου ἀνθρώπου. αὗταί εἰσιν 

ΟΠ 95 αὐτῶν at ὑπογραφαί. 
ὶ i 

"Ee οἷς εἴπωμεν χαὶ τὰς διαφορὰς αὐτῶν. διαφέρει τοίνυν ἢ δύναμις 
\ (γ 

χαὶ ἀδυναμία τῶν λοιπῶν εἰδῶν, ὅτι ταῦτα μὲν δυνάμει ἐχεῖνα δὲ ἐνεργεία. 

ἐν δὲ τοῖς ἐνεργείᾳ σχῆμα χαὶ μορφὴ διαφέρει τῶν λοιπῶν δύο, ὅτι τὰ 

μὲν ἐπιπολῆς τὰ ὃὲ ἐν Bader? διὰ βάϑους γὰρ ἢ ἕξις χαὶ ἢ παϑητιχὴ 

30 ποιότης. ἐν Ge τοῖς διὰ βάϑους διαφέρε: παϑητιχῆς ποιότητος ἣ ἕξις, τῆς 

ἀπὸ πάϑους μὲν γινομένης μὴ μέντοι πάϑος ποιούσης, ὅτι χαὶ αὕτη ἐπι- 

πολῆς 7 δὲ διὰ panes, ἢ ἕξις. φημί, τῆς παῦος ἐμποιούσης οὐ μὴν 

ἀπὸ πάϑους τ: διαφέρει, ὅτι ἢ μὲν πρὸς τὸ ἐν ᾧ ὑπάρχει ὕπο- 

χείμενον, τὴν ψυχήν; λέγεται, (ἢ) ἕξις, ἢ δὲ πρὸς τὸ περὶ ὅ ἐνεργεῖ" ἐν ἄλλῳ 
35 γὰρ ποιεῖ τὸ πάϑος ἢ ϑερμότης ἐν ἄλλῳ αὐτὴ οὖσα ὑποχειμένῳ. τῆς δὲ 

ἀπὸ παάϑους γεγενημένης χαὶ πάϑος ἐμποιούσης διαφέρει ἢ ἕξις, ὅτι ἢ μὲν 

μᾶλλον ἅπτεται τῆς οὐσίας, ἢ ἕξις, ἢ δὲ οὐχ οὕτως. αὗται αὐτῶν χαὶ at 

διαφοραί, 

2 μὲν om. Καὶ 5 zai τὸ coll. P ὃ δὲ om. KP 10 ante χατὰ add. δὲ Καὶ 

λόγου inserui 11 patvovtos Η! 15 τὸ ἄλλο HP 18. 19 φυλάξασι scripsi: φυ- 

λάξασαι libri 21 εἴδη scripsi: εἶδος libri 24 εἰ] ἡ P 27 ante ἀδυν. add. ἡ Κα 

29 ἐπὶ πολλῆς P λέξις P dl ponas αὕτη xat 33. 34 ὑπάρχει ὑπο- 

κείμενον scripsi: ὑπόκειται libri (cf. p. 224,9) 34 τὴν ψυχήν in lac. om. K 

ἡ inserui 36 ἡ ἕξις superser. K: ἡ λέξις P 37 dat.) ἕπεται P alt. ἡ] at Καὶ 
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“ 
yh Rae ΓΝ Vv a \ ‘ S , ~ ͵ Vv a\ \ was - 

Eg οἷς εἴπωμεν xat τὴν διαίρεσιν τῆς ποιότητος (ἔστι δὲ χαὶ ἄλλως ¥ 

δύναυιν διελεῖν τὴν ποιότητα, ὡς οἷμαι)" ἣ ποιότης ἣ δυνάμει χαὶ 

χαὶ ἀδυναμίαν, ἣ ἐνεργείᾳ χαὶ ἐπ ιπολῆς χαὶ -΄ =| 

fe) - [0] 

ποιεῖ σχῆυα χαὶ μορφὴν χαὶ 

τὰ περὶ τὴν ἐπιφάνειον χρώματα, 7 διὰ βάϑους. χαὶ εἰ διὰ βάϑους, 
oO ~ hal Ψ leg ~ 

ἢ ἅπτεται τὴς οὐσίας Ἢ οὐχ ARTETA. χαὶ εἰ wy, ATTETAL, TTOLEL τὴν 

{ δ ΕΑ Ω͂ΣΕ = Ska ΄ Η ΄ q = 

παϑητιχὴν ποιότητα τὴν ἀπὸ πάϑους γινομένην χαὶ πάϑος μὴ ποιοῦσαν. 
, art oo —> oat 5 if pos A = a. A “ ‘ => Ἁ 

εἰ δὲ ἅπτεται τῆς οὐσίας, ἣ (πρὸς TH) περὶ ὃ ἐνεργεῖ χαὶ ποιεῖ τὴν 
παϑητιχὴν ποιότητα τὴν ἀπὸ πάϑους μὲν μὴ γινομένην πάϑος ὃξ π 

“- “ \ 2 Ὡς ¢ ΄ ΄ χ ~ ” 

ποιοῦσαν, ἣ πρὸς τὸ ἐν ᾧ ὑπάρχει ὑποχείυενον χαὶ. ποιεῖ τὴν ἕξιν. ἢ 
ὮΝ 5 ΄ ΄ » ~ ~ 

10 μᾶλλον ἅπτεται τῆς οὐσίας ual ποιεῖ πάλιν τὴν Zev, ἢ ieee χαὶ ποιεῖ 
=) Ν AY ΄ ~ 

τὴν. παϑητιχὴν ΠΡ Πα τὴν ἀπὸ πάϑους γινομένην χαὶ πάϑος ἐμποιοῦσαν. 

χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τούτου. ~ 

Ἔνφ᾽ οἷς εἴπωμεν τὸ τέταρτον χεφάλαιον τὸ περὶ τῆς τάξεως αὐτῶν. 
δεῖ εἰδέναι ὅτι πρώτη ἣ ἕξις τῶν λοιπῶν ὡς ἐν ποιότητι οὐσία, δευτέρα 

15 ὃὲ ἢ δύναμις ὡς χαὶ αὐτῆς τῆς ἕξεως ὀφείλουσα προηγεῖσϑαι a χρύνῳ, 
lé ivg 

. εἴ a διὰ τοῦ δύνασϑαί | τινα εὐχόλως ἔχειν πρὸς γραμματιχὴν ἐν 
, > \ σ \ ΖᾺ - 5 ~ Μῷ 

ύτης γίνεται, εἰ μὴ ὅτι τὰ τέλεια τῶν ἀτελῶν ἔδει προηγεῖσϑαι, τελει- 

ὅν δὲ ἢ ἕξις τῆς δυνάμεως. παϑητιχὴ OF ποιότης σχήματος χαὶ μορφῆς 
“ i > 

αὐτὴ μὲν ἅπτεται τῆς οὐσίας, ΕΣ ὃς “at μορφὴ οὐχ 
ν 

προγῆξιται, GT ι 

leg = >) 

20 ARTETA τὴς οὐσ 

η. 8095 Ποιότητα δὲ λέγω χαϑ᾽ ἣν ποιοί τινες λέγονται. I | ἵ f 

᾿Επιγράψας 6 ̓ Αριστοτέλης Περὶ ποιοῦ χαὶ ποιότητος τὴν παροῦσαν 
, ΄ ΄ re ΄ a 3 τὶ ΔΨ, 9 A c ΄ '¢ 

χατηγορίαν, EXATEpOY ὑπογράφει χαὶ dt ἀλλήλων αὐτὰ ὑπογράφει νομῷ 
~ ΄ ΄ 2 ~ σ τῶν πρύς τι. χαὶ πρότερον ὑπογράφει τὴν ae διὰ δύο αἰτίας: ἢ ὅτι 

25 ἢ ποιότης ἢ χατηγορία, οὐ τὸ πεποιωμένον, 7 ὅτι σαφεστέρα ἢ ὑπογραφὴ 
~ 

τῆς ποιότητος 8x τοῦ πεποιωμένου γενομένη σαφοῦς ὄντος ἥπερ ἣ ὗπο- 

Ἰραφὴ τοῦ πεποιωμένου ἐχ τῆς ποιότητος γενομένη ἀσαφοῦς οὔσης. ἔχει 
ὃὲ ἢ ὑπογραφὴ οὕτως. ποιότητα δὲ λέγω xa ἣν ποιοί τινες λέ- 

Ἴονται. δεῖ δὲ προσυπαχούεσϑα! τὸ 7 ὁπωσοῦν ἄλλως λεγόμενον μὲν 

80 ἐν τῇ τοῦ ποιοῦ ὑπογραφῇ ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ὀφεῖλον GE χατὰ χοινοῦ 
RR ec πρόσχειται 68 τὸ ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως [ἐπειδὴ dé οὐδὲ 

ry 

/ πᾶσα ποιότης ees pte ob0& πᾶν τὸ παρωνύμως χατηγορού- 
μενον ποιότης" ἰδοὺ γὰρ τὰ πατρωνυμιχὰ παρώνυμα οὔχ εἰσι ποιότητες 
5 7 okey QA 9 , ΄ - > \ 

ἀλλ᾽ οὐσίαι]. ἐπειδὴ ἢ ἜΣ τς οὐ μόνον παρωνύμως τς σης pein ἀλλὰ 

35 χαὶ ἑτέρως" τετραχῶς yap ἣ ποιότης τ πε τον παρωνύμως ὁμωνύμως 
ἑτερωνύμως ἀχατονομάστως. παρωνύμως υὲν ὡς ἀπὸ τῆς ποιότ τος ποιοὶ i 1 

Xx ~ 
s τὴ eo Lala x» 41." ΜΞ oe - ἀπὸ τῆς γραμματικῆς γραυματιχός, ἀπὸ τῆς ἰατριχῆς ἰατρός, ὁμωνύμως δὲ 

> 

1 pr. xat om. HP 4 εἰ om. HP 6 post πάϑους add. μὲν Καὶ 7 xpos τὸ inserui 

15 αὐτὴ Καὶ 20. 28 τινες εἶναι Arist. 23 post pr. ὕπογρ. addita νόμω τῶν πρός 
τι del. Ρ 28 alt. δὲ om. P 29 δὲ om. Καὶ ὁποσοῦν ἄλλης P 80 ἐν τῇ 

τοῦ ποιοῦ ὑπογρ.] p. 10228 31 ἐπειδὴ δὲ --- οὐσίαι (34) inclusi 35 ὁμωνύμως in 
mre. suppl. Κα 36 ὡς post ποιοὶ transponas 37 alt. ἀπὸ τῆς om. HP 5 PI | 



ELIAE IN CATEGORIARUM ec. 8 [Arist. p. 8b 25] 2.) Ὁ 
440 

μουσιχῆς μουσιχὴ γυνή" μουσιχὴ γὰρ ἢ 5 ΄ “ἢ 

ETLOTY LY) λξγξται. 

χατηγορεῖται ἢ ποιότης ὡς ἀρετὴ χαὶ σπουδαῖος: ὁ γὰρ 
5 ε ~ ~ ΄ x NSN ~ σπουδαῖος οὐχ ὡς ἀπὸ τῆς σπουδῆς" ἢ γὰρ σπουδὴ xal ἐπὶ χαχῷ φέρεται. 

S ‘ 7 a~ . ~ » | ὥξοντα σπουδῆς σπουδαῖος εἴρηται" τὰ γὰρ παρώνυμα 
Ἂ \ 

ὶ 
, 

ἀπὸ ὀνόματος χαὶ οὐχ σι ἀπὸ λόγου" τοῦτο δὲ λόγος τὸ εἰπεῖν ἀπὸ τῆς περὶ 
\ wie a~ 7: ~ b) ~ ΄ lad TH ὄξοντα σπουδῆς. οὐδὲ ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐνάρετος" οὐ γὰρ εὕρηται τοι- 
΄ ~ \ \ ~ ~ 

αὑτὴ χρῆσις" τὸ yao παρὰ τῷ ποιητῇ 
» > ) . τ , τὰ 

οὐχ ἀρετὰ χαχὰ Enya χιχᾶνει τοι βραδὺς ὠχύν 
\ ὯΙ \ ~ ied » > fé a\ 5 , X Ἃ QEAt ~ χαὶ ποιητιχὸν χαὶ τῶν ἅπας εἰρημένων. τὸ δὲ ἐνάρετον τὸ μὲν διὰ THI 
Ne 51: ae a ἘΝ φασι A σας > OZ \ oe £8 A SN 10 € Ψιλοῦ οὐχ εὕρηται, τὸ ὃξ διὰ τῆς at διφϑόγγου xal ποιητιχὸν χαὶ ἐπὶ 

~ Vv ᾿Σ 4 \ > > ~ χαχῷ εἴρηται. (ἀχατονομάστως δὲν τὸ δεύτερον εἶδος τῆς ποιότητος, 
a7 \ > ΜᾺ oF \ ΄ \ ΄ \ δύναμις καὶ ἀδυναμία: εἰ γὰρ ὠνομάσϑη, πυχτιχότης χαὶ δρομιχότης χαὶ 

, Nn ΄ ΄ 2) ed -» 5 I~; Ἰραμματιχότης ἄν ὠνομάσϑη, ἅπερ οὐχ εὕρηται: τὸ γὰρ δρομιχὸς and τῆς 
~ -“ ΄ » \ σε Ὧ τοῖν - ~ ε > = δρομιχῆς, ἥτις τελεία ἐστὶν ἕξις, χαὶ ἀπὸ τῆς ἰατριχῇς ἰατριχὸς | (doc) ἀπὸ τ» 

15 τῆς τελείας. ἕξεως ὠνομάσϑη. 

Ρ. 8025 ΙΠοιότητα δὲ λέγω. 

μι ΄ oY σ ) ΄ NOY, ~ ΄ v ὃ λέγω εἶπεν, οὐχ ὅτι ᾿Αριστοτέλης τὸ ὄνομα τῆς ποιότητος ἔϑηχεν 
(εἴρηται γὰρ χαὶ ΠΠλάτωνι), ἀλλ᾽ ὅτι ᾿Αριστοτέλης εἶπε τὴν (τῆς) παϑητιχῇς 

, 2, ¢ \ , 5 a > \ ΄“ - ποιότητος ἐξάπλωσιν᾽ ὃ γὰρ [Ιλάτων οὐχ οἶδεν εἰ wi τὴν TAOS ποιοῦσαν 
ny, \ \ AEG " \ v > ΄ oc € \ ΄ ΄ 

20 περι τὴν αἰτϑησιν" φησι γάρ ἕν τινι διαλόγῳ OUTWS* Ἢ γὰρ TOLOTYS ποῖον TL. 

\ ὧν TSW Ἢ τ ἢ ΄“» \ ~ , v \ 5 , 

χαὶ Lows ἀλλόχοτον δόξει Got τὸ τῆς ποιότητος ὄνομα χαὶ οὐ μανϑάνεις 
oo SES lA o Vn οὕτως ἀϑρόως λεγόμενον: ἐὰν yap εἴπωμεν οὕτως ποιότης, ἄδηλόν τι ση- 

- Vv a Vv 4 x υαίνει τὸ τῆς ποιότητος ὄνομα. εἰ δὲ εἴπωμεν ποιόν τι, εἰς ἔννοιαν 
> ΄ σ if » 2) δ ~ ~ \ \ VW ? 

ἐρχόμεϑα οτι TOLOTYS εἰρητᾶι ATO TOV TOLELY τι περὶ τὴν αἰσϑησιν. 

25 p. 8υ95 Ka ἣν ποιοί τινες. 

> [4] ff e Av Ἁ 8 72 5s [4 \ \ 

ὃ xad ἣν πρόσχειται διὰ τὴν διὰ φόβον ὠχρίασιν χαὶ τὸ 

ἔρευϑος τὸ δι᾿ αἰδῶ- οὐ γὰρ λέγεται ἐρυϑρίας ὁ δι᾿ αἰδῶ ἐρυϑριάσας ἢ 
Ἃ / \ 

ὠχρίας ὃ διὰ φόβον ὠχριάσας (φϑάνει yap τὴν προσηγορίαν 
e μεταβολή), 

5" \ ~ ~ ς \ \ ΄ » ΄ὕ ΕῚ ~ Qe ἢ , ~ ἀλλὰ ἄλλον ταῦτα ὑπὸ τὸ πάσχειν ἀνάγεται. ἀποροῦσι GE GLA TL τετραχῶς 
— 

~ , , ~ ΄ ΄ " ΄ \ ’ 30 τὴς ποιότητος χατηγορουμένης τῶν παρωνύμων μόνων ἐμνήσϑη. χαὶ λέ- 

ὃ oby H ἀπὸ τῆς om. KP 6 ἐνάρετος] scribas dpetds (cf. v. 8. 9) 

7 ποιητῇ] Hom. ὃ 329 8 ἀρετᾷ Hom. χαλὰ HKP κιχάνει in lac. 

om. K tot] to HKP 10 ψιλοῦ om. H τὸ δὲ διὰ τῆς at] spectat 

αἰναρέτη (cf. Philop. p. 25,9) 11 ἀχατονομάστως δὲ ex Laur. 72,5 inserui 

12 ante πυχτικ. add. ἡ Κα 13 γραμματηχ. P 14 ὡς addidi 11 τὸ 

ὄνομα--εἶπε (18) suppl. P? ἔϑηχεν] εἴρηχεν H: evan. P 18. 19 τῆς παϑη- 
τιχῆς ποιότητος scripsi: παϑητιχὴν ποιότητα libri 20 γὰρ om. P ἔν τινι 
διαλόγῳ] Theaet. p. 182 A ποιόν) ποιότης Κα 21 δόξει scripsi: δείξει libri 
23 εἴπωμεν scripsi: εἴπομεν libri ποιόν τι] ποιότητι Καὶ 27 ἔρευϑος scripsi: 
ἔρυϑρος H: ἔρυϑος KP 28 wyptas om. Καὶ yap om. K 

Comment. Arist. XVIII 1. Eliae in Porph. Isag. et Arist. Cat. 15 
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ee ee ΥΝ 
ae 7 =. =, e, , -- joa: pa pt. =e) 2. ἜΘ ΄ = = \ ΄ ΄ Φ΄ x 

jousy ὅτι τὸ πλεονάζον προέταξε: τὸ γὰρ ἀχατονομάστως χαὶ ὁμωνύμως (χαὶ 
Ὁ ΩΣ ΄ ~ Ἂς 

ἑτερωνύμος) δύο μόνα εἴδη περιέχει τῆς ποιότητος, μόνη ὃξ ἢ παρώνυμος 

χατηγορία δύο εἴδη περιέχει, ἴσως ual τρία" λέγεται γὰρ εὔσχημος χαὶ εὔμορφος 
ἀπὸ σχήματος χαὶ μορφῆς χαὶ τὸ ἀνάπαλιν. λέγεται χαὶ ἀπὸ ἕξεως χαὶ δια- 

5 ϑέσεως ἢ παρωνυμία, zal τὰ παραδείγματα δῆλα, γραμματιχός, ἰατριχός. 

ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ παϑητιχῆς ποιότητος" αὕτη γὰρ παρώνυμον ἑαυτῇ ποιεῖ πάϑος : 
- ε - ᾿ \ QS ἃ Vv 

ἐν ἡμῖν, χαὶ τὰ παραδείγματα εἴρηται. 

σ a X τῇ > +> la > ΄ 

p. 8026 “ἂν μὲν οὖν εἶδος ποιότητος ἕξις χαὶ διάϑεσις. 

“Ὑπογράψας ὃ ̓ Αριστοτέλης τὴν ποιότητα ἔρχεται καὶ ἐπὶ τὰ εἴδη τῆς πογρᾶνφας Δριστοτελὴς τὴν ποιοτητα ρχξι Lot επ Ἢ τῆς 

10 ποιότητος. ἀλλὰ πρὸς τοῦτο ζητήσωμεν πῶς διαιρεῖται 7 ποιότης" Of μὲν = 

ὡς διώνυμον φωνήν" οἱ μὲν γὰρ 

ἔλεγον διὰ τριῶν ἐπιχειρημάτων. 

(γὰρ) ὡς γένος αὐτήν φασι διαιρεῖσϑαι οἱ ὃ 

λέγοντες ὡς γένος εἰς εἴδη διαιρεῖσϑαι 

τῆς ποιότητος (τὸ γὰρ εἶδος 
éxa ἀπαριϑμεῖται τὰ ace ce 

μὲν γένη χαλεῖ αὐτὰ 

ΚΝ ade Yard ι “ > 
ενος υὲν τοῦ AEYOVTOS εν WEY οὖν εἰὸο 

σ 

ὅτι πανταχοῦ 

15 ὡς ἂν χαὶ ποιότητος γένους οὔσης, τρίτου ἐπεὶ ποτ 

πάντως γένους), δευτέρου 

\ a Ἂν 

δ 

ποτὲ δὲ χαὶ εἴδη ὡς ὑπάλληλα- τὰ γὰρ ὑπάλληλα ὑπὸ ἕν γένος τελοῦσιν. 
οἱ ὃὲ λέγοντες ὅτι ὡς ὁμώνυμος φωνὴ διαιρεῖται ἔλεγον οὕτως, ὅτι λέγει 

τὸς ὃ ᾿ Αριστοτέλης ἔστι δὲ ἢ ποιότης τῶν πλεοναχῶς λεγομένων᾽ 

~ 2 Δι 

τὸ G& πλεοναχῶς λέγεσθαι ὁμωνύμου φωνῆς. ἀλλὰ χαὶ τάξιν ἐπεδέξατο 

ἕξις τῶν λοιπῶν: ἐν δὲ τοῖς ὡς γένος εἰς 
: ‘ Y> , \ 

20 τὸς cto7y)° TPOTSTAATAL YAO Ἢ 

Yd _ > ΄ ΟῚ 5 - Sp Ξ \ mas e «ἐν 

clay OLZLOOUUEVOLS OUX ἔστι τᾶξιν Et pel. ταῦτα μεν οὗτοι. Ο OF Συριανὸς 

X βουλόμενος ὡς τὰ GO iL πρὸς ἕν διαιρεῖσϑαι τὴν ποιότητα εἰς τὰ 
-ο ων» < o- wy bad R 

Vs 5 as ‘ 5 ΄ \ \ a ΄ , - 

εἰὸη | ἀμφότερα ἀποδέχεται τὰ ἐπιχειρήματα, χαὶ τὰ ws ὀμθσομεὺ 276r 
΄ ΄ 

λέγοντα τὴν διαίρεσιν χαὶ τὰ ὡς γένος λέγοντα διαιρεῖσϑαι" μέσα γὰρ ὄντα 

τῷ or τὰ ἀφ᾽ ἕνὸς χαὶ πρὸς ἕν OumvoUwY χαὶ γενῶν δύνανται, το τοῖς τῶν 

ἄχρων ὀνόυασιν ἘΠ ΣΤ 6 δὲ ᾿Αλέξ ee βουλόμενος τὴν ποιότητα 

ὡς γένος εἰς εἴδη διαιρεῖσθαι, ἀπαντᾷ πρὸς τὰ δύο ἐπιχειρήματα, πρὸς 

υὲν τὸ πλεοναχῶς ὅτι οὐχ ἐπὶ ὁμωνύμου φωνῇς ἀεὶ λαμβάνεται" νῦν 

ἑτερωνύμως ἀχατονομάστως εἴληπται, 
: 

G ἢ γὰρ ἐπὶ τοῦ παρωνύμως δμωνύμως 

γορίας. οὕτως μὲν πρὸς τὸ πρῶτον 80 χαὶ χεῖται νῦν ἐπὶ συνωνύμου χατ 
΄ Ip σ “»ἥ 

ἔξατο λέγει ὅτι τάξιν © ἐπιχείρημα. πρὸς δὲ τὸ λέγον ὅτι τάξιν ἐπεὸ 

ἐπεδέξατο, οὐ τὴν χατὰ τὸ τῆς φύσεως χοινόν (ποιὰ γὰρ Guntene ἀλλ Φ 

ς τῶν λοιπῶν ὡς τιμιωτέρα προβέβληται, διότι po vipa ae ἢ ἕξις ἙΝ 
τῶν λοιπῶν. Ὁ % χαὶ εἰδοποιός, χαὶ εἴποις ἂν τὴν μὲν ἀπὸ ἰατριχοῦ —— | 

35 εἰς ἰατρὸν υὑεταβολὴν yévectv τινα, τὴν ἀπὸ ἀτελοῦς εἰς τέλειον, χα 
τὴν ἀπὸ ῥητοριχοῦ εἰς ῥήτορα, τὴν δὲ ἀπὸ ῥήτορος εἰς βητοριχὸν χαὶ 

1.2 χαὶ ἑτερωνύμως inserui 3 εὔχημος P ὃ ἰατρός H 6 ἕα' 

scripsi: ταύτη HP: om. Κα 7 εἴρηται] p. 222,33 11 pr. γὰρ addidi post 
διαιρεῖσθαι additum ἔλεγον del. P 12 διαιρεῖται H 14 πάντως γέν.] γένους εἶδος K 

15 τρίτον Καὶ 18 6 om. Η 10 ἐπεδέξατο scripsi: ἐπεδείξατο libri (cf. v. 31) 92 alt. 

τὰ om. Καὶ 23 zat τὰ -- ἐπιχειρήματα (27) om. K 24 τὴν Staip.] an αὐτὴν διαι- 

ρεῖσϑαι ἢ 20 ἄχροις Ρ 91 ἐπεδείξατο Καὶ λέγει---ἐπεδέξατο (92) om. K 7 | 
Σ 

Ἵ . 
94 post λοιπῶν lac. signavi 

» 
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one hat tI) si- ὃ τοι χὴν ern 3h) Ν᾿ ooo ba nt > ΧΗ \ \ 
πὸ ἰατροῦ εἰς ἰατριχῶὼν μεταβολὴν φύοραν. Ett GE ἰατριχὸς WEY χαὶ 

c \ ὑπ᾿ ~ 

t Pytoptxos ὃ τοῖς μαϑήυασι τέως ἐνδιατρίβων χαὶ u 
τὴν τοιαύτην ἐπιστήμην, ἰατρὸς δὲ χαὶ ῥήτωρ ὃ περὶ ταῦτα τέλειος" γίνονται 
γὰρ τοιαῦται μεταβολαὶ ἀπὸ τοῦ χοείττονος ἐπὶ τὸ χεῖρον δι᾽ ἀμελετησίαν 

5 ἢ μῆκος χρόνου ἣ λήϑην ὑπὸ πάϑους ληϑάργου. περὶ ἧς φησιν 6 Θουχυδίδης 
ὅτι πιεζόμενοι ὑπὸ τῆς νύσου σφῶν τε αὐτῶν ἐπελάϑοντο χαὶ τῶν ἐπι- 

τηδείων. 
Δεῖ ἈΝ 5» 7 σε - ᾿ as Ὁ ΄ \ ε 

St OF ELOEVaL ὅ τι τελειοτέρα 7 EELS ae οιαὶ Ἰξσξως" OLADEDEL yao ἢ 
σ΄ - ~ x ’ a 

ἕξις τῆς διαϑέσεως τῷ μονιμωτέρῳ  μονιμωτέρα γὰρ ς τὴς διαϑέσεως. 

10 χαὶ τοῦτο πιστοῦται ἐχ τῆς λεχτιχῆς συνηϑείας" τοὺς γὰρ ἑτοίμως ἐν τοῖς 
: ae oe τῷ shee : 

αὑτοῖς νῦν εἰς τἀναντία πέριτ ΠΟ με θὺς δίχην Εὐρίπου φασὶ uh ἔχειν 
eden Kom Bh ee Deen Fed ae - Le = > ἣν UN Ge LG 
SEtys Os αν τῆς Θεοὺς TH) WOViLO ADLATYOlLLGOWEVAS. OLTTH GE 7, οιαῦεσις | iment Ἰττη \ 1p Π ᾿ i i i 3 
ε ~ op ΄ ε ᾿ 

7, υὲν τὴς SEEWS χατηγορουμξνη 7, 0 

, = aie Ἂι ΄ We. ἢ 7 eS £ ~ AV Σ Se Tr. we. , τς 

σοφισμα τοιοῦτον" Ἢ ἕξις Oraveors, 7 Grailects οὐχ ἕξις, ἢ ἕξις apa ody 

Ἁ >) x 4 ge Nv \ 

ἃ ἀντιδιαιρουμένη. διὸ χαὶ πλέχεται 

ΕΣ ἔσει La caer , "πε 7 γι \ A faa ς΄“ OP ? 
15 ἕξις, χαὶ λέγομεν ὅτι ὁμώνυμος ὁ μέσος" ὅτε γὰρ λέγει τις ᾿ ἢ ἕξις διάϑεσις᾽, 

> 7¢ 3) 3 ; : - τα 
χαϑολιχωτέραν τὴν διάϑεσιν ἐποίησεν, ὅτε ὃὲ λέ: 

\ > > ΄ ΄ a + ~ o 

τὴν ἀντιδιαιρουμένην λαμβάνει. οὐ δεῖ δὲ ἐν συλλογισυιῷ τὸν μέσον ὅρον 
os Ld [2 > σ 5 , 

εἰναι ουώνυμον. εἰτά φασιν ὅτι ἔστω DORE ἢ μέσος, λέγοντες οὕτως" 
εξ 5 Or οὶ (ὃ ὍΝ “ζῇ - ma SL En CLL > » σ σ “ 

| Sots οἰαύξσις, 7, GLAVELS Ὁ. StS, ἢ Sols ἄρα Bl a ects. TOGs ὦ φάμξν OTL OTE 

> 

DOE ula διάϑεσις seus; ἣ γὰρ 
\ 

20 λέγεις “ἢ ppueats Say ers’, τί Asyetss ὅτι οὐ 

) 
o ~ ° τὸ Κ᾿ 
ὅτι ᾿ τοῦτο λέγω, ὅτι τὶς διάϑεσις 

- 

ατις Hep ὅπερ ἄτοπον. παλιν 6& ἀποροῦσιν ὅτι εἰ τῷ μονίμῳ δια- 

to ς 
ΟΕ, ΟΣ > 5 ~ , Chay: ΄ ry 
ες! Ξ “ ἄτοπον ἘΠΕ ΕΝ ται Sy γὰρ τῷ πρώτῳ σχήματι εὐρισχεται Ἢ υαξίζων 

ἘΣ 

een ἘΦ ΨᾺ G4 A PONE τς aa \ ΠΡ asia eT ἐὸν \ ἐρεῖ ἕξις οιαϑξσεως χαὶ εὐμεταβλητῳ χαὶ παϑητιχὴ O& ποιοτὴς χαὶ 
,ὔ s , , a Ἁ ~ > 4 ~ 

διαφέρει, τί οὖν διοίσουσι. xa! φαμεν ὅτι οὐ τὰ TH αὐτῷ 
΄ yA , 5 \ \ διαφέροντα εἴδη τὰ αὐτά' epuoyv ies χαὶ λευχὸν χαὶ ψυχρὸν χαὶ μέλαν 

τῷ διαχριτιχῷ χαὶ SE ey διαφέρηυσι, χαὶ ὅμως πολέμιον τὸ λευχὸν 

τῷ ϑερυῷ (μέλανες γὰρ οἱ ϑερμοὶ ὡς ἐπίπαν). χαὶ ψυχρὸν μέλανι: πολέ- 

utove | λευχοὶ γὰρ οἱ ψυχροὶ ὡς ἐπίπαν. εἰ δὲ χαὶ τοῖς αὐτοῖς Το ητι 2τύν 

80 παραδείγμασιν ἐπ᾿ ἀυφοτέροις. οἷον νόσῳ χαὶ ὑγεία χαὶ ϑερμότητι xat τοῖς 
‘ 

, vs ΄ - ~ 7 

τοιούτοις ἄλλοις ὡς δυσμεταβλήτοις οὖσι, ταῦτα τὰ παραδείγματα μόνον. 

"Ete ΝΞ ΠῚ χαϑ᾽ 6 πυχτιχοὺς 7 ὃ Ρ. 9414 τερον OF γένος ποιοτητης χα O πυχτιχοὺς ἢ OPO- 

“Ὁ - ΄ Ὑ - ΄ 

“Ἐξ τινα GEL προλαβεῖν TOL δευτέρου εἴδους τὴς ποιοτητος" πρῶτον 

‘4 3 Ἁ Ν \ > i 

85 μὲν τί ἐστι δύναμις χαὶ ἀδυναμία αὐτὰ χατὰ τὸ δεύτερον εἶδος, δεύτερον 
“ > ~ x S ~ 

0 Gos διὰ Ψυχῆς, διὰ σώματος, διὰ τοῦ σὺυν- 

4 ἀμελετισίαν P ὃ λήθη Ρ Θουκυδίδης} Il, 49 extr. 8 τελειωτέρα Κ' 
διαφέρει---διαϑέσεως (9 pr. |.) om. K γὰρ] δὲ P 12 χαριζομένης P 15 χατη- 

γορουμένης H: χατηϑοργουμένη (sic) P 16 χαϑολιχοτ. P 18 λέγοντες scripsi: 

λέγων libri 19 ἡ ἕξις dpa οὐχ ἕξις suppl. P? 23 δὲ om. Καὶ 25 abto P 

27 διαχριτηχῶ H 29 ante ψυχροὶ additum ϑερμοὶ del. H SL ἄλλοις scripsi: 

ἀλλ᾽ libri dvopetaBA.] potius εὐμεταβλ. (cf. Arist. p. 8b36) 

[55 
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O'LOOTEO 90, TOLTOYV πῶς Ev πλεγυα γξνοιτὴ EX τῶν ODO ELOWY τὴς TOLOTYTOS, 
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ie 

πρώτου χαὶ δευτέρου, τέταρτον ποσαχῶς δύναται λέγεσϑαι τὰ εἴδη ταῦτα 
ay ΄ ΄ ἣν 

χαὶ ποσαχῶς νῦν λέγεται ὑπὸ ᾿Αριστοτέλους, méurtov περὶ ὀνομάτων ; Σ. 
΄ " sf , Ὗ 

δυνάμεως χαὶ ἀδυναμίας, ἕχτον χαϑόλου περὶ ὀνομάτων ἕξεως, διαϑέσεως, ᾿ 
ὃ SS τ r \ “ὦ ΄ ε --᾿ > 7 > >) ke 

ἐπιτηδειότητος “AL τῶν μετεχόντων, ἐχτοῦ, διαχειμένου, ἐπιτηδείου. ἀλλ΄ ἢ 

παροῦσα ϑεωρία τρία χεφάλαια ΟΣ προ τί δύναμις χαὶ ἀδυναυα: 
. 

ὅτι δύναμίς ἐστιν ἐπιτηδειότης προχόψασα, ἣ ὡς ἔστιν ey) av? ἑνὸς εἰπεῖν, 
Obvauts ἐστιν εὐχολία, ἀδυναμία. ὃὲ ἢ δυσχολία : οὕτω γὰρ δύνασθαί φαμεν 

\ bad al i ‘ 7 ὯΝ \ rr A wv a OTF, 

τὸν ὀξὺν πρὸς γεωμετρίαν, μὴ δύνασϑαι δὲ τὸν νωϑῆ. χαὶ ἄλλως 7 ὅτι 

10 οὐχ ἁπλῶς φαμεν ὅτι δύναται ποιεῖν, ἀλλ᾽ ὅτι Padtws δύναται ποιεῖν, χαὶ 

οὐ δύναμίν φαμεν ἁπλῶς ἀλλὰ δύναμιν φυσικήν: ὡς γὰρ χρᾶσιν sl 3 
\ Ὡς 

συνεργὸν χαὶ διὰ τοῦτο ἐπιτ pie ιότητα οὖσαν προχόψασαν. ταῦτα μὲν περὶ 
> , ae ΄ ΡῚ ia) oe Dahm ss ἊΣ Kay 0} »2 δυνάμεως ζητείσϑω. ἐφ᾽ οἷς τὸ δεύτερον χεφάλαιον, ἐν ᾧ δείκνυται ὅτι 

χαὶ διὰ ψυχῆς χεχώρηκχξ χαὶ σώματος δύναμις χαὶ ἀδυναμία χαὶ τοῦ συν- ¢ 

5 αὐυφοτέρου. διὰ μὲν ψυχῆς, ὡς ext τῶν φυσιχῶν ἀρετῶν xat ἠϑιχῶν" αὗται ; ‘ 

Ἁ SNe , \ 

γάρ WOLVODGL τας πὸ ολιτιχας, χαι 
\ + © Ὑ ΄ , ὌΝ ~ ~ ΄ 

ἔχων μίαν τούτων διὰ τῆς τοῦ λόγου 

προσϑήχης εὖ Yano χτᾶται τὰς πολιτιχάς. περὶ ὧν εἴρηται, περὶ μὲν τῶν 

φυσιχῶν “to γὰρ φύσει ἀχράτητον᾽, περὶ 6& τῶν ἠϑιχῶν “ἔχει γάρ τι χαὶ 
τὸ τραφῆναι χαλῶς᾽, zal ὅτι [[λάτων ἀνδραποδώδεις αὐτὰς εἶναι λέγει, 

90 ΠΣ τὲ ὃς ἀτελεῖς. ἀλλὰ χαὶ διὰ σώματος χωρεῖ δύναμις χαὶ ἀδυναμία, 

χαϑό φαυεν ὅτι τὸ σχληρὸν δύναμιν ἔχει τοῦ ποιῆσαι ἀδυναμίαν δὲ τοῦ 

παϑεῖν, χαὶ τὸ μαλαχὸν ἀδυναμίαν ἔχει τοῦ ποιῆσαι δύναμιν δὲ τοῦ παϑεῖν. 
διὰ ὃὲ τοῦ συναμφοτέρο", ὡς ἐπὶ νόσου χαὶ ὑγείας. ὁ γὰρ ὑγιαίνων 

ἀδυναμίαν ἔχει tod παϑεῖν ὑπὸ λοιμοῦ εὐχερῶς δύναμιν δὲ τοῦ ποιῆσαι, ὃ 

ὃς γοσῶν τοὔμπαλιν. ταῦτα χαὶ ἜΣ τοῦ δευτέρου χεφαλαίου. τρίτον 

χεφάλαιον" ζητείσϑω πῶς ἕν πλέγμα γένοιτο ὑπὸ τούτων, εἴ γε οἱ εἰς τοῦ 
τ οι [Ὁ (η΄ 

γραμματιχοῦ φοιτῶντες πρῶτον δυσχολαίνουσιν, ἔπειτα ἐπιτηδειότητα φέρουσιν, 

εἶτα ἀμυδρὰν γνῶσιν λαμβάνουσι, | χαὶ εἶθ᾽ οὕτως τὴν τελείαν ἕξιν. χαὶ 271τ 
v \ el aN ae c > , aX ς 7 δ Χ > ΑἹ ἔστι μὲν ἣ δυσχολία ἢ ἀδυναμία, εὐχολία ὃὲ ἢ δύναμις, 7 δὲ ἀμυδρὰ 

Z πίνω ν᾿ 70. Ἢ ἘΞ IN ΄ - ε σξ > > 5 ~ ms > ~ 

30 γνῶσις διάθεσις, 7 δὲ τελεία γνῶσις ἢ ἕξις. ἐφ᾽ οἷς ἀποροῦσιν" εἰ τῷ 
ιὰ τί μὴ ἕν εἶδος ἀλλὰ 

σ \ Q7 \ \ ~ ~ ~ 

δύο; χαὶ λέγομεν πρὸς τοῦτο ὅτι οὐ μόνον τῷ μᾶλλον χαὶ ἧττον δια- 

φέρουσιν, ἀλλὰ χαὶ τῷ εἴδει: ὅπου μὲν γὰρ πάρεστι = εἶδος, ὡς ἐπὶ ἕξεως 

> ἐ 
μᾶλλον χαὶ ἧττον διαφέρουσι ταῦτα ἀλλήλων, ὃ 

o 
ι 

χαὶ διαϑέσεως, ὅπου δὲ ἄπεστιν, ὡς ἐπὶ δυνάμεως χαὶ ἀδυναμίας, χαὶ ὅπου 

35 πάρεστι, μᾶλλον πάρεστιν, ὡς ἐπὶ ἕξεως ne ἐπὶ διαϑέσεως, ὅπου de 
= 2 ἄπεστι, μᾶλλον ἐπὶ ἀδυναμίας ἄπεστιν ἧττον δὲ ἐπὶ δυνάμεως. 

πλέγμα] πρᾶγμα H? ὃ νῦν om. ΚΡ ὅ ἐπιτηδίου Ῥ 7 ἕν inserui 

9 νωϑὴν H ἢ] scribas δὲ 11 yap eras. Καὶ 12 ἐπιτηδειότητος Ρ 

περὶ om. H 13 ἐφ᾽ seripsi: ἐν libri 16 ὠδύνουσι P 17 εἴρηται] cf. 

Arist. Eth. Nic. B 1 p. 1108419 Καὶ 10 p. 1180a14 18 ἀχράτητον scripsi: ἀχρά- 

τιστον libri 19 ὅτι Πλάτων xth.] ef. p. 20,9 21 xadé om. H 23 συναμ- 

φότερα P 24 λοιμοῦ Laur. 72,5: λυομένου HP: lac. Καὶ 26 post ye add. et H : 

28 οὗτος P! 33 χαὶ om. Καὶ 35 μᾶλλον πάρεστιν--- μᾶλλον (36) in mrg. suppl. H? 



ELIAE IN CATEGORIARUM ο. 8 [Arist. p. 9214] 929 

Wa ΄ ᾿ ἢ p. 9214 “τερον δὲ γένος ποιότητος xa’ ὃ πυχτιχοὺς ἢ Spo- 

αἱχούς. 

>) ~ » , ~ 

Ext τὰ λοιπὰ τῶν χεφαλαίων ἔλϑωμεν. τέταρτον χεφάλαιον τῶν 

προτεϑέντων τὸ ζητῆσαι ποσαχῶς δύναται λέγεσθαι δύναμις χαὶ ἀδυναμία, 

σι χαὶ ποσαχῶς λέγεται ὑπὸ ᾿Αριστοτέλους. ἰστέον ὅτι τετραχῶς δύναται 

λέγεσϑαι: τεσσάρων γὰρ ὄντων, ποιεῖν, μὴ ποιεῖν, πάσχειν, μὴ πάσχειν, 

ἑχάστῳ τούτων συμπλέχεται ἢ δύναμις χαὶ ἣ ἀδυναμία. χαὶ τὰ παρα- 

δείγματα τούτων ῥητέον, οἷον ἐπὶ τοῦ ποιεῖν ᾿ δύναται ποιεῖν᾽ “ δύναται μὴ 

ποιεῖν, χαὶ ἐπὶ τοῦ πάσχειν ᾿ δύναται πάσχειν᾽ “δύναται μὴ πάσχειν. το- 

10 σαυταχῶς οὖν δυναμένης λέγεσϑαι τῆς δυνάμεως χαὶ τῆς ἀδυναμίας ὁ ̓ Δρι- 

στοτέλης οἰχείοις οἰχεῖα ἀποδιδοὺς χαὶ εὐφήμοις εὔφημα τῷ ποιεῖν τὴν 

δύναμιν προσῆψε, τῷ δὲ eu) BU, THY ἀδυναμίαν, οἷον ὡς ἐπὶ σχληροῦ χαὶ 

μαλαχοῦ" ἐπὶ μὲν σχληροῦ ὅτι δύναται ποιεῖν μόνον εἶπε, δυνάμενος εἰπεῖν 

Se 

~ 
A σ “ [4 4 > \ X σ ~ 

χαὶ ὅτι οὐ δύναται πάσχειν, ἐπὶ 6& μαλαχοῦ ὅτι οὐ δύναται ποιξῖν μόνον 

15 εἶπε, δυνάμενος εἰπεῖν ὅτι δύναται πάσχειν. ἐν οἷς χαὶ τὸ τέταρτον χεφάλαιον. 
5 

πέμπτον χεφάλαιον τὸ ζητῆσαι περὶ ὀνομάτων δυνάμεως χαὶ ἀδυναμίας. ἰστέον 

ὅτι ὅλον τὸ δεύτερον εἶδος τῆς ποιότητος ἀχατονόμαστόν ἐστι" τὸ γὰρ πυχτιχὸν 

παιδίον χαὶ τὸ Spoutxoy οὐχ ἀπὸ τῆς ΤΠ: ἢ δρομιχῆς παρωνομάσϑη" 

πυχτιχὴ 14 χαὶ δρομιχὴ at τέλειαι ἕξεις, ἀφ᾽ ὧν 6 πύχτης χαὶ ὁ δρομεὺς οἱ τὰς 
, σε > \ > δ ς ἌΝ 5.5). oe 

90 τελείας ἔχοντες ἕξεις: εἰ γὰρ ὠνομάσθησαν αἱ ποιότητες, ἀφ΄ ὧν παρ- 

ὠνομάσϑησαν τὸ πυχτιχὸν παιδίον χαὶ τὸ δρομικόν, πυχτιχότης ἂν ὠνομά- 

ζετο χαὶ δρομιχότης, ὧν τὰ ὀνόματα ἣ συνήϑεια οὐχ ἔχει, οὐδὲ εἴρηνται 

παρά τινι ὀνόματα ταῦτα. ἐν οἷς χαὶ τὸ πέμπτον χεφάλαιον. ἕχτον χεφά- 

λαιον ἦν τῶν προτεϑέντων τὸ ζητῆσαι χαϑόλου περὶ ὀνομάτων ἕξεως, δια- 
ld ~ ΄ ’ ἃ > > 

95 ϑέσεως, ἐπιτηδειότητος ual τῶν μετεχόντων, Extod, διαχειμένου, ἐπιτηδείου. 
- 

δεῖ εἰδέναι ὅτι τούτων τὰ ἕξ τὰ μὲν ἀεὶ ὀνομάζει ἢ συνήϑεια, οἷον ἕξιν 277" 

χαὶ Extov (γραυματιχὴν γὰρ ὀνομάζει χαὶ Teaupatixay,), τὰ δὲ οὐδέποτ 

ὀνομάζει (διάϑεσιν γὰρ οὐδέποτε ὀνομάζει οὐδὲ ἐπιτηδειότητα), τὰ δὲ ποτ 

μὲν ὀνουάζει ποτὲ δὲ οὐχ ὀνομάζει: ποτὲ μὲν γὰρ τὸν διαχείμενον ὀνομάζει 

80 τὸν ἐπιτήδειον ut ὀνομάζουσα, χαὶ τὸ ἀνάπαλιν, ὡς egg χαὶ ῥητοριχὸν 

τὸν διαχείμενον ἤδη καὶ πράξαντά τι τῆς τέχνης, τὸν δὲ ἐπιτηδείως πρὸς 

ταῦτα διαχείμενον uyrw δὲ πράξαντα οὐχ ὀνομαΐζει. 
\ ΙΝ ~ 

ἱ TL O€& τοῦ πυχτιχοῦ 

, ‘ 

βρέφους τὸ ἐπιτήδειον οὕτως ὀνομάζει τὸ ἔχον μαχρὰ κῶλα, τὸν μέντοι 

διαχείμενον οὐχ ὀνομάζει οὕτως. 

4 προτιϑέντων Ρ 7 ἡ (ante ἀδυν.) om. H 12 &> om. K 13 oxi. 

μὲν coll. Καὶ 14 ἐπὶ δὲ ED πάσχειν (15) in mrg. suppl. Η 16 τὸ (ante 

ζητῆσαι) om. KP 21 ἂν Laur. 72,5: om. HKP 24 τὸ om. HP 26 post 

det add. δὲ P ὅτι om. KP 27 yap om. KP 28 οὐδὲ ---ὀνομάζει (29) 

suppl. P? 29 γὰρ scripsi: εἶναι libri 30. 33 ἐπιτήδιον P 33 τὸν] 

τὸ KP ; 
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9298 Τρίτον δὲ γένος ποιότητος παϑητιχαὶ ποιότητες xat ° 

nady,. 

Ἢ παροῦσα ϑεωρία δύο χεφάλαια ἡμῖν παραδίδωσι, διάχρισιν τ ὥῶ 

παϑητιχῶν ποιοτήτων ἀπ᾿ ἀλλήλων ἐν πρώτῳ x κεφαλαίῳ, “OL διάχρισιν τῶν 

® 
= > Fee a > ΄ + , 5» ᾿ - ΄ - 

5 παϑῶν ax ἀλλήλων ἐν δευτέρῳ χεφαλαίῳ, οὐ μὴν διάχρισιν τῶν παϑ 
᾿ς ἐς “ὦ - ΄ , ΄ - > “ σ» 

ἀπὸ τῶν παϑητιχῶν ποιοτήτων ὡς ἤδη εἰρημένην ἡμῖν ἐν τῷ περὶ ἕξεως 
\ “7 o ~ > > τ = , 

χαὶ διαϑέσεως λόγῳ, ὅτι τῷ εὐμεταβόλῳ χαὶ δυσμεταβόλῳ ταῦτα διαφέρει | 
‘ 

ἀλλήλων. ἀλλὰ πρῶτον τὴν διάχρισιν july παραδίδωσι τῶν παϑητιχῶν | 
o ΄ “ ΄ 5 “» ‘ ΄ ᾿ > , 

ποιοτήτων XAL φησιν ὅτι διαφέρουσιν αὗται ἀλλήλων, ὅτι αἱ μὲν ἀπὸ πάϑους Ι ϊ 
> 

10 ἐγένοντο οὐ ποιοῦσι δὲ πάϑος περὶ τὴν αἴσϑησιν, Ξ. ς τὰ χρώματα, at de 
\ 3 “ Ἁ 7Q Σ Z = = ΔΩ͂ — ~ \ ΞΡ Ὶ ν [4 ¢e 

ἀπὸ πάϑους μὲν οὐχ ἐγένοντο πάϑος δὲ ποιοῦσι περὶ τὴν αἴσϑησιν, ws Fj 

ἐν πυρὶ ϑερμότης χαὶ ἐν μέλιτι γλυχύτης. πορα ὃξ ταῦτα πάντα τὰ 
Ν᾿ ~ id >] , » 

παραδείγματα: πῶς γὰρ παϑητιχὴ ποιότης ἣ ἐν πυρὶ Depyotys, ἣ ἐν 
la \ 

γλυχύτης; τί yao παϑὸν τὸ πῦρ 7 τὸ. μέλι τὸ μὲν ἐγένετο ϑερμὸν Ἱ 5) i ΐ ΒΡΩΝ ‘ 

ens 
WSALT 

Ἁ ΝΑ 5 Vv av A we, 

15 τὸ δὲ γλυχύ; ἄπορον δὲ xat τὸ ἄλλο: πῶς γὰρ ποιότη 
5 ΄ > > 

ἢ ἐν πυρὶ ϑερμότης χαὶ ἢ ἐν μέλιτι γλυχύτης: xat οὐσίαν yap αὗται ὅπ- i i i j ' 157 i 
~ Ἁ ΄ ΄ Ἁ > , 

apyavaty αὐτοῖς, ἡμῖν GS πρόχεινται ποιότητες ὡς συμβεβηχὸς λαμβανόμεναι, 
\ 

0 
> + ~ a 4 

οὐχ αἱ χατ᾽ οὐσίαν. λέγομεν δὲ πρὸς τὸ πρῶτον ὅτι παϑητιχαὶ ποιότητες 
> % “ ΄ ΄ κ 3 id 4 “4 5 

αὗται λέγονται, 7% ϑερμότης τοῦ πυρὸς χαὶ  γλυχύτης τοῦ μέλιτος, οὐχ 
° > ΄ ΄ ΄ - vy c ~ 

20 ὅτι ἀπὸ πάϑους ἐγένοντο, ἀλλ᾽ Ot: πάϑος ποιοῦσι περὶ τὴν αἴσϑησιν ἡμῶν. 

χαὶ τούτου μάρτυς χαὶ Πλάτων χαὶ ᾿Δριστοτέλης, ὁ μὲν ΠΙλάτων λέγων 

τὸ γὰρ ποιοῦν ποιόν τί ἐστιν᾽, ᾿Αριστοτέλης δὲ ποτὲ μὲν λέγων τὸ ἐν 
τ γῆι “λυκήτι α το BLU OGyeonGl™ 0b) Gcockcar x ere ὀεδέχϑαι γλυχύτητα ποτὲ δὲ μὴ δέχεσθαι" οὐ Gédextar γὰρ τὴν συνουσιω 

. Ἁ 5 ~ ~ , , 

υένην γλυχύτητα TO τ οὐδὲ τὸ πῦρ τὴν ϑερμότητα" ξχάτερον γὰρ χωρὶς 

ὩΣ to or τῆς χατ᾿ οὐσίαν ποιότητος οὐδὲ ἐπινοηϑῆναι δύναται. δέχεσϑαι δὲ ἕχά- 
woe ‘ x > 7 

tepov λέγεται τὸ μὲν πῦρ τὴν ϑερμότητα τὸ δὲ μέλι τὴν γλυχύτητα ὡς 

ϑερ μαίνουσαν χαὶ γλυχάζουσαν, αἵπερ HU Is αὐτοῖς. xat λύεται 278F 
ΗΜ ΕΝ v g , > oe \ 

χαὶ τὸ δεύτερον ἄπορον, ὅτι ποιότητες al προχείμεναι, at ὡς συμβεβηχὸς 
- a. \ a ~ ~ ΄ ὴ 

᾿αυβάνονται. ἀποροῦσι ὃὲ χαὶ πρὸς τὰ χρώματα ὅτι πῶς ταῦτα λέγομεν 
. ~ \ 

30 ἀπὸ πάϑους γενέσϑαι πάϑος δὲ μὴ ποιεῖν- διαχρίνηουσι γὰρ 2 συγχρίνουσι. 
‘ > \ 

χαὶ λέγομεν ὅτι διχαιότερον ἀφ᾽ ὧν ἐγένοντο ὀνομάζειν αὐτὰς παϑητιχὰς 

ποιότητας ἢ ἀφ᾽ ὧν ποιοῦσιν: οὐ γὰρ παρώνυμον ποιοῦσιν ἑαυτοῖς πάϑος" 
i | i ῃ i 

oO. 

τ᾿ τι > 5 r ΄ “᾿ + ΄ ΄ 

οὐδὲ γὰρ λευχαίνεται ὃ λευχοῦ ἀντιλαμβανόμενος 7 γλυχαίνεται ὃ γλυχέος 
> Ἁ - Ἁ ~ ΄ ΄ ~ 

ἂν ντιλαμβανόμενος. χαὶ ταῦτα μὲν Fusic. 6 μέντοι ᾿Αριστοτέλης ἀπορεῖ 
88 περὶ τῶν τ: των" ὅτι ἐπὶ τούτων τῶν προσχαίρων χρωμάτων δυνατὸν 

: < os δ , > 
χρᾶσιν λέγειν αἰτίαν αὐτῶν, ἐπὶ μέντοι τῶν ἐκ φύσεως 7 ex γενέσεως, εἰ 

1 δὲ om. Καὶ 3 τῶν om. K 5 μὲν P 6 εἰρημένην scripsi: εἰρημένον, 
HP: εἰρημένων K (ef. p. 221.8) 7 zat δυσμεταβόλω in mrg. suppl. H 21 Πλάτων]. 

Theaet. p. 182 A 22 ᾿Αριστοτ.] cf. Cat. p. 9233 Hist. an. E 22 p. 554210 Σ 

29 δὲ om. KP 80 yap om. P Ol διχαιότερον scripsi: δίχαιον libri “. 

Oo ἢ γλυκχένεται (sic) — ἀντιλαμβανόμενος (34) suppl. P? γλυχαίος H 34 μέντι Η ἢ 

oD ὅτι -- προσχέρων (sic) χρωμάτων suppl. ΡΞ ay 
x 

q 
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7 

ual ὅλῳ τῷ εἴδει ὑπάρχουσι, τί ἐροῦμεν, ὡς Ext τῆς τοῦ χύχνου λευχότητος 

χαὶ τῆς τοῦ πράσου χλωρότητος: χαὶ λύει τοῦτο λέγων ὅτι ἣ χρᾶσις + 
ποιήσασα τὸ πρόσφατον χρῶμα χαὶ τὸ ἐχ γενετῆς ἐποίησεν, οἷον ὡς ἐπ 

τοῦ Ov αἰδῶ ὌΠ θοῦ: χαὶ διὰ φόβον ὠχριάσαντος᾽ ἐν γὰρ τι ἐρυϑριᾶν 

qj φύσις τὸν ¢ φίλ Lov (ee. προβάλλεται δίχην τῶν τὰς χεῖρας τοῖς ὀφϑαλμιοῖς 

ἐπιτιϑέντων, ἵνα μὴ ϑεάσωνται ἃ μὴ δεῖ, μονονουχὶ παρέχουσα λέγειν τὸ 

πάντων δὲ μάλιστ᾽ αἰσχύνεο σαυτόν. 

χαὶ ἐπὶ τοῦ διὰ φόβον ὠχριάσαντος χαταφεύγει τὸ alua εἰς τὴν χαρδίαν, 
πολίν τινα. διὸ χαὶ πάντων ἐσχάτη φϑείρεται ἢ χαρδία - εἰ 5. ay oO ov wy Sg 3 

\ 

γὰρ xat Oe ζῇ. ἀλλὰ διὰ τὸ χαϑήχειν ἀρτηρίας εἰς ὅλον τὸ 

σῶμα ἀπὸ χαρδίας * *. λέγουσι δὲ χαὶ ἄλλην διαφοράν, ὅτι ποὺ υὑὲν 
Ὡ προηγήσατο ἢ φαντασία, ὡς ἐπὶ τοῦ αἰδεσϑέντος χαὶ ὠχριάσαντος, ἐπὶ δὲ 

τῶν ἐχ γενετῆς οὐ προηγήσατο. ψεῦδος ὃὲ χαὶ τοῦτο" of γὰρ ἐπιμελῶς 
΄ » " 

τρέφοντες τὰς περιστερὰς ϑαλλοὺς περιπλέχουσι ποιχίλα χρώματα ἔχοντας 
» ~ ~ 5» ~ q i“ \ 5 

ἐν τοῖς περιστερεῶσιν, ἵνα οἷα βούλονται σχοῖεν τὰ τεχϑησόμενα, χαὶ οὐχ 

EE anaes τῆς ἐλπίδος. xat τις γυνὴ Αἰϑίοπα ἔτεχε μήτε Αἰϑίοπι 

συγγενομένη μήτε Αἰϑίοψ οὖσα, ἀλλ᾽ ἐν τῷ χαιρῷ τῆς συνουσίας Αἰθίοπα 

φαντασϑεῖσα. προηγεῖται οὖν ἢ φαντασία χαὶ τῶν ex γενετῆς. χαὶ ταῦτα 

μὲν περὶ τούτου. 
ΠῚ ) ον τῶν Ξ ΄ ΞΔ 7Q. 3/9 333 σ ~ ~ss \ ~ 

@ οἷς Staxpiver τὰ πάϑη ax ἀλλήλων, ὅτι τῷ μᾶλλον χαὶ τῷ 
τος , SIAN >\ \ σ \ / \ “¢ o 

Frtov διαφέρουσιν. εἰπὲ 68 σὺ ὅτι χαὶ ἄλλως διαφέρουσι τὰ πάϑη: ὅτι 
\ X ~ Vv > > ~ 5 \ τὸ μὲν ἐν τῷ γίνεσθαι ἔχει τὸ εἶναι, τὸ GE ἐν τῷ γεγονέναι" ἐν μὲν τῷ 
A ὗ γίνεσϑαι τὸ ὠχριᾶν χαὶ ἐρυϑριᾶν, ἃ χαὶ 

f, > σ ΄ >) ΄ γεγονέναι δέ, ὅταν μόνιμον τὸ πάϑος ἐγγένηται, ὃ χαὶ ὑπὸ τὴν ποιότητα 
o- ὑπὸ TO πάσχειν ἀναγεται, ἐν τῷ 

ἀνάγεται. οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς οὐ ξ 
> 4 ? c ” ~ \ - ὀργισϑείς, GAN 6 φύσει ὧν τοιοῦτος, περὶ οὗ εἴρηται | τῷ βουχολιαστῇ 2 

Ὁ 

χαί οἱ ἀεὶ δριμεῖα χολὴ ποτὶ ῥινὶ χάϑηται. 

" ἴδ ΄ ΝᾺ A 

τοι οργιλος OG OLA περιστασιν 

iv) > ΄ 5 ᾿Ν ΄ , 4 \ 

p. 9011 Ὅτι μὲν οὖν γίνονται χαὶ ἀπογίνονται διὰ πάϑος πολλαὶ 

; μεταβολαὶ χρωμάτων. 

Chey \ ΄ \ ΄ 5 \ Sa Ξ 

Εἰπὼν τὰ χρώματα παϑητιχὰς ποιότητας εἶναι, τὸ ἀπὸ πάϑους γενέσϑαι 
Qh 

αὐτὰ χατασχευάζει ual δείχνυσιν οὕτως ἔχοντα. 

x a ~ 

p. 9019 “Ὅσα μὲν οὖν τῶν τοιούτων συμπτω μάτων. 

, 

Τὰ χρώματα συμπτώματα εἶπεν εἶναι διὰ τὸ ἄλλοις πάϑεσιν ἐπισυμ.- 
΄ rod x or βαίνειν, ὡς τῇ μαχρᾷ νόσῳ Erneta ἢ WYO 

3 πρόσφ.] πρόσχαιρον K ὡς om. K 4 τῷ] τὸ Καὶ 6 ἐπιϑέντων HP 

μὴ] μὲν P | πανπτῶν oc τ ΟΡ’ 34,12 δὲ] oy ΚΡ υάλιστ᾽ 

aisy. σαυτόν scripsi: μάλιστα αἰσχύνεσθαι αὐτόν HKP 11 post χαρδίας defectum 

Signavi 13. 18 γενητῆς HP 14 ϑαλοὺς libri 20 pr. τῷ] to P 

22 alt. τῷ] τὸ P 24 ἐγγίνεται (sic) H 26 βουχολ.] Theocr. 1,18 27 δριμεῖαν 

χολὴν Η 28 χαὶ ἀπογίνονται om. Arist, 31 δειχνὺς P 33 διὰ τὸ] δι᾽ ΗΡ 
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\ Mot See ὡς τὸ λευχὸν COEUR  Ὑ τῷ χήν. χαὶ τὸ ἘΠ οὐσιῶδες, ὡς τὸ λευχὸν τῷ Ψιμυθϑίῳ ἢ τῇ χιόνι χαὶ τὸ ἐρυῦρον τῷ αἵματι 
A ‘4 >) ~ ~ i ~ 

χαὶ TO μέλαν ἐν τῷ τῆς σηπίας you. 

ς 

p. 9021 ἊΣ τοιοὶ xaT αὐτὰς λεγόμεϑα. = ΕΣ ξ wy Q 
Oo 

τὶ 

, > \ Q? a] ΄ Ψ, 5 xy / 

Ποιότης ἐστὶ xab? ἣν ποιοί τινες λέγονται: εἰ οὖν λέγονται ποιοὶ 

σι Qu τὶ or 
~ 3 la ~ a~ σ ΄ ~ 

τῶν εὐαποβλήτων παϑῶν, 67Aov ὅτι ποιότητες ταῦτα λέγονται. 

(η΄ ὅν p. 9083 ‘Ouotws ὃ τοις χαὶ χατὰ THY ψυχὴν παϑητιχαὶ 

ποιότητες χαὶ πάϑη λέγονται. 

3 ΄ \ A A ~ ~ Ὁ A La \ 

Οὐ μόνον γὰρ περὶ τὸ σῶμα ϑεωροῦνται (at) παϑητιχαὶ ποιότητες χαὶ 
A ΤΕ ΨΩ ΞΟ Ὁ, Ἐ κ᾿ Ξ \ a oh 

τὰ πάϑη, ἀλλὰ χαὶ περὶ τὴν ψυχήν. 

“5 

10 p. 9635 “Οσα te ya cet εὐθὺς ἀπό τινων παϑῶν γε- 

“Ὥσπερ ἣ ἐν τῷ Αἰϑίοπι μελανία 2x γενετῆς οὖσα παϑητιχὴ ποιότης 

p. 1012 “Ομοίως δὲ χαὶ ἄλλαι ἐχστάσεις μὴ φυσιχαί, ἀλλ᾽ ἀπό 
15 τινῶν συμπτωμάτων γεγένηνται. 

[Πάλιν ὡς ἢ ἀπὸ μαχρᾶς νόσου γενομέ τ ἄχροια λέγεται παϑητιχὴ 
ποιότης. οὕτω χαὶ 7 ἀπό τινος συμπτώματος ἔχστασις 7 ἄλλο τι τοιοῦτον 

παϑητιχὴ ποιότης λέγεται. 

10 411 Té ETAOTOV Os ~eyo p- I 

ν 

Διαιρεῖ τὸ τέταρτον εἶδος tHs ποιότητος εἰς σχῆμα χαὶ Boney δια- 

φέρει δὲ τὸ σχῆμα τῆς μορφῆς, διότι τὸ μὲν σχῆμα ἐπὶ τῶν χατ᾽ ἐπίνοιαν 

ὶ τῶν φυσικῶν. παλιν τὸ σχῆμα χαὶ ἐπὶ ἐμψύχων 

δὲ wopyy ἐπὶ ἐμψύχων μόνον χυρίως λέγεται. χαὶ 
\ ὶ = ~ > ae eed , σ Ἂ πῶς ὦ 4 

25 τοῦτο δηλοῖ ὁ ᾿Αριστοτέλης, διὰ τοῦ περὶ ἕχαστον χαὶ τοῦ ἐνυπάρχουσα 
΄ 

τὸ φυσιχὸν αἰνιττόμενος. χαὶ ὅτι πολλὰ σχήματα συνερχόμενα μορφὴν 

ἀποτελοῦσιν. 

2 χυμῶ τῆς σηπ. coll. Καὶ ὃ χατὰ ταύτας Arist. 5 post ὅτι add. οὐδὲ HP: ἃ 
eras. K 7 λέγεται Arist. 8 ai inserui 10 te om. Arist. post 

παϑῶν add. δυσχινήτων Arist. 10. 11 γεγένηται Arist. 14 ἄλλαι] ὅσαι Arist. 

15 post τινων add. ἄλλων Arist. 19 γένος] εἶδος K! 20 ὑπερέχουσα H: ὑπάρχουσα 

P Arist. (cf. v. 25) 22 δὲ) yap Η' μὲν superser. H 24 μόνω Po 

25 ὑπάρχ. Arist. 26. 27 χαὶ ὅτι --- ἀποτελοῦσιν eicias 
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” = p. 10212 "Ete δὲ παρὰ ταῦτα εὐϑύτης χαὶ χαυπυλότης. 

- CaN \ ΄ > , “᾿ 

Καὶ ταῦτα ὑπὸ τὸ τέτ @OTOV εἶδος ἀνα ἵει Ola τρεῖς αἰτίας. ἢ ὅτι χαὶ 

πώς [0] 
\ / - 5 ~ 

(ὥσπερ γὰρ τὸ ξρὴ τῶν οὐσιῶν οὐσίαι εἰσιν, ‘ 

o \ ΄ - TaN. , ΄ ΄ > ” o . - 
Οὐτῷ χάι TA WSO τῶν σχημάτων σχηματα εἰσιν), Ἢ OTL χοινᾶ ταῦτα 

Nike) ~ ΄ > / Qe, “᾿ ° , > 

ee ὡς OL ἀμφοτέρων διήχοντα, ἣ ὅτι σχήματά πώς ~~ 5 σχήματος χα 

εἰσι τῆς γραυμῆ 

p. 10213 Καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. 

~ ,ὔ \ \ / 5 ~ ΄ x x 

Todt προσέϑηχε διὰ τὰ μέσα σχήματα τὰ ἐλιχοειδῇ " ἢ γὰρ Ἰραμμὴ ἡ 
ν πὰ 

, " 4 Ss ~ δι 

ἄχρως ἐπιτέταται χαὶ ποιεῖ τὴν εὐθεῖαν. ἢ ἄχρως χεχάμπται χαὶ ποιεῖ τὴν περι- 

10 φέρειαν, ἢ μέσως πως ἔχει χαὶ ποιεῖ | τὰ μεταξύ, τὰ ἑλιχοειδῇ. χαὶ ταῦτα 279r 
ε 

μὲν περὶ τούτου. ἀπωϑεῖται ὃς ὁ ᾿Αριστοτέλης τοῦ τετάρτου εἴδους τῆς ποιό- 
UA \ ~ ~ τητὸς tee “AL τραχύτητα" δοχοῦσι γὰρ σχήματα πως εἶναι, χαὶ ταῦτα τῆς 

, ΄ > , > ‘> - 
ἐπιφανείας" ἣ γὰρ ὅλα τὰ μόρια ἐν Evi εἰσιν ἐπιπέδῳ χαὶ ποιοῦσι τὴν λειότητα, ἣ 

\ \ V ~ 

μεταξὺ ἀνισότητα ἔχει, x ae τῶν μορίων τὰ μὲν ὕπερ 
‘ 

15 ποιεῖ τὴν τραχύτητα. διττὸν δὲ τὸ τραχὺ χαὶ τ 
a " a ites σ' C a aa ct 2 on X 5 a“ εἢ ζῇ A 5 

χατὰ παράϑεσιν ὅλῳ ΠΕΣ δὲ ὡς ἐν τοίχῳ τὸ λεῖον 7% τὸ τραχὺ τὸ ἐν 
‘ 

τῷ πρίονι, χαὶ tote ὑπὸ τὰ πρός τι ἀνάγεται (σχέσιν γὰρ oe t τῶν λίϑων 
\ ~ ~ εἴ \ > ~ “ \ \ ~ ΄ 

χαὶ τῆς πηλοῦ τό τε λεῖον τὸ ἐν τῷ τοίχῳ 7 τὸ τραχὺ τὸ ἐν τῷ πρίονι), 
mS ~ 07 - > ΄ ΄ ε ΄ 

ἢ ἐν συνεχεῖ ὅλῳ ϑεωρεῖται, ὡς ἐν μήτρᾳ φύσει τραχείᾳ οὔσῃ ἣ τραχύτης 

20 τὴς μήτρας χαὶ ὡς ἐν μετώπῳ χαὶ μήλῳ ἣ λειότης᾽ ταῦτα γὰρ φύσει 
δε 

λεῖα χαὶ τοῦ ὅλου ἕνα χαραχτῆρα δηλοῦσι, διὸ χαὶ ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνά- 

Ἴονται. ἀπωϑεῖται ὃὲ οὐ μόνην ἌΓΕ: χαὶ μορφῆς, GAA’ ὅλης τῇ 
2 

ς 

ΠΠττητὸς πυχνότητα χαὶ ee πᾶσαν. διττὸν δὲ τὸ μανὸν χαὶ τὸ 

πυχνόν, τὸ μὲν ἐν τοῖς χατὰ παράϑεσιν μορίοις ϑεωρούμενον, ὡς χισσήρει 
ω , vy 5 4 Ἃ 

25 χαὶ σπόγγῳ, ὅτε χαὶ ὑπὸ τὰ πρός τι ἀνάγονται, ἢ ἐν συνεχεῖ ὅλῳ ϑεωρού- 

ϑενον, ὡς τὸ μανὸν τὸ ἐν πυρὶ χαὶ ἀέρι" τότε γὰρ τοῦ ὅλου ἕνα EE 
\ 

δηλοῦσι xat ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνάγονται" εἴωϑε γὰρ ᾿Αριστοτέλης τὰ λεπτό- | f 
TENA THY στοιχείων μανὰ χαλεῖν τὰ δὲ παχύτερα πυχνά. τὰ τοιαῦτα οὖν 

>». oS ~ 5 ~ 

πυχνὰ χαὶ wava ἐπειδὴ τοῦ ὅλου Eva γαραχτῆρα δηλοῦσιν, ὑπὸ τὴν ποιύ- 

80 TTA ἀνάγονται. ἔτι τὸ υανὸν χαὶ πυχνὸν διττόν: 7 γὰρ TE: nae ἐστιν | ἱ N heh CA ’ 

ὡς ἐπὶ ἱματίου, χαϑό φαμεν πυχνὸν τὸ ἔχον πλησ 
7 ‘ a 

A ΄ \ 

Ὃν TOUS OTH UOVAS χαι 
Ὑ > \ \ o” " ° Cane 

THY xpOxyy, μανὸν ὃὲ ἥτοι ἀραιὸν τὸ μὴ οὕτως ἔχον, ὅτε χαὶ ὑπὸ τὸ 

1 πρὸς τούτοις Arist. post εὐθύτης add. τε HP 2 alt. χαὶ superser. H 

3 σχῆμα KP 5 post ἢ superscr. zat H 7 χαὶ εἴ τι τούτοις ὅμοιόν ἐστιν 

Arist. 10 καὶ ποιεῖ om. P 11 ἀποϑεῖται H'P 14 ἀνισότητος Ρ 

χαὶ τῶν pop. scripsi: τῶν pop. zal K: τῶν pop. HP 17 πρίονι] πλείονι H! 

20 τῆς iter. K: om. P: τῆς μήτρας eicias 21 τοῦ om. KP (ef. v. 29) ὑπὸ] 

ἐπὶ K 22 ἀποϑεῖται HP 23 post δὲ add. zai P 24 χατὰ napa.) 

patos Κα 27 °Apiot.] cf. Bonitzii Ind. p. 445». 660b 29 pava xat πυχνὰ coll. Καὶ 
80 ante πυχνὸν add. τὸ P 32 ὠραῖον H!: αἰραῖον H? ἔχων P zat om. KP 
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ρον (ϑέσιν γάρ τινα τῶν μορίων δηλοῦσιν), ἢ φυσιχόν. 
a 

χεῖσϑαι ἀνάγεται Exat 

χαὶ 7, ἐν ἑνὶ ὑποχειμένῳ ὡς ἐν ἀέρι χαὶ ὕδατι τὸ μανὸν χαὶ τὸ πυχνὸν 
δας ς " ΄ 3 ΄ > ΄ 

λέγομεν, ὅτε χαὶ ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνάγονται Gale: γὰρ χατ᾽ αὐτὸ τίνεται 
΄ 

ὃ ἀήρ, οὐ τῷ ἀφεστάναι ἀλλήλων τὰ μόρια αὐτοῦ, ἀλλὰ τῷ χοῦφος εἶναι 

5 χαὶ εὐδιαίρετος), χαὶ εἴη ἂν μανὸν us ᾧ τὸ πυχνόν, ἀλλ᾽ ᾧ τὸ στερεόν 
td 3 a \ 5 \ > x‘ 9 > δι 5 ? ἐστιν ἀντιχείμενον, ὃ xat βαρύ ἐστ! xat δυσδιαίρετον. ἢ οὐχ ἐν ἑνὶ ἀλλ 

5 , X 4 σ ἐν πλείοσιν ὑποχε!μένοις θεωρεῖται * μανὸν χαὶ τὸ πυχνόν, OTE χἂν φυσιχὰ 
- > ΄ a “5 \ ΄ » - sar ΄ 

τες ἀλλὰ ϑέσεις, οἷον ἢ τῶν ὀδόντων πυχνότης ~ 
«ὧν 

ὦσιν, οὐ YOVTAL TOLOTY) 

4 > Ni ΤΣ. , > > \ "» \ > Chex ~ 

7, μανότης" et yap χαὶ ἐχ φύσεώς ἐστιν, ἀλλὰ τῷ μὴ ἐν ἑνὶ Dewpetodar 
΄ 
t9 10 ὑποχειμένῳ ἀλλ᾽ ἐν πλείοσι τοῖς ὀδοῦσιν οὐ λέγεται ποιότης. 

ow [0] 
πῶ τις ἽΞ Ox < Ὁ - Ψ al ἴω] oc Q- ov qm ad Q- Q. Al R cy a Βι = p. 10227 ΙΠοιότητες μὲν a 

Μετὰ thy ὑπογραφὴν τῆς ποιότητος ὑπογράφει χαὶ τὸ ποιόν. χαὶ ἐν 
» 

υὲν τῇ | ἐπιγραφῇ προέταξε τὸ ποιόν, ἐν δὲ ταῖς Bue τὴν ὗπο- 2τϑν 

ε, χαὶ εἶθ᾽ οὕτως τὴν ὑπογραφὴν τοῦ ποιοῦ, 

ἐνδειχνύμενος ὅτι πρός τι τὸ ποιὸν χαὶ ἣ ποιότης χαὶ οὐ δύναται ταῦτα 
ny 

~ ’ ΄ 

15 γραφὴν τῆς ποιήτητὸς προξτὰ 

ὡς συνυπάρχοντα χωρὶς ἀλλήλων ὑποστῆναι. διὸ χαὶ νόμῳ τῶν πρός τι 

δι᾿ ἀλλήλων ὑπογράφεσϑαι. διὸ χαὶ ἀποροῦσιν: ὅτι ἐπὶ τῶν πρός 

τι ὃ τὸ ἕτερον εἰδὼς χαὶ τὸ λοιπὸν οἶδε, διὰ τί μὴ ἠρχέσϑη τῇ ὑπογραφῇ 

90 τῆς ποιύτητος, ὡς δι᾿ τ χαὶ τὸ ὑπ τοῦ ποιοῦ ἔχων; χαὶ 

λέγω τούτου λύσεις δύο" μίαν μέν, ὅτι διὰ τὸ προσϑεῖναι τὸ 7 ὁπωσοῦν 
vs 

ἄλλως χαὶ ποιὸν ὑπογράφει λεγόμενον ἐνταῦϑα, ὀφεῖλον δὲ xata 

χοινοῦ χαὶ ἐπὶ τῆς ποιότητος λέγεσθϑαι. ee δι᾿ ἄλλην δὲ αἰτίαν ὕπο- 

Des τὸ ποιόν: ὑπογράψα τὶ 
“ὦ SN \ WY σ 4 | ΄ » 

τὰ εἴδη. ὀφείλων λοιπὸν ἐλϑεῖν ἐπὶ τὰ ἴδια, ἵνα ἀψοφητὶ ποιήσῃ ταύτην 
\ , ΄ ΄ χ 7a MeO S Nee Ocean Nig NL evan τὴν μετάβασιν, πρότερον ὑπογράφει τὸ ποιόν" αν ἢ Ono pe ον 

~ 

πώς ἐστι TH Ex τῶν συμβε δ των ὙΠ πὴ aie i χαὶ το. ἔχει 

τῷ σι 

' 

ὃὲ οὕτως ἢ ὑπογραφή" ποιόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς ποιότητος παρωνύμως λεγό- 

ὑενον 7 ὁπωσοῦν ἄλλως, οἷον ἀπὸ τῆς ϑερμότητος ϑερμοί, ἀπὸ τῆς λευ- 

80 χότητος λευχοί, ἀπὸ τῆς ἀνδρείας ἀνδρεῖοι, ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης δίχαιοι. 
3 >. ~ fa ~ c 

, ἐπειδὴ τῆς ποιότητος τετραχῶς 7 
τερωνύμως ἀχατονομάστως. διὸ χαὶ 

τὸ δὲ 7 ὁπωσοῦν ἄλλως ἘΠ συ 

χατηγορία. παρωνύμως ὁμωνύμως & 
- ~ ~ ~ ’ 

ἀποροῦσιν: εἰ τετραχῶς ἣ ποιότης χατηγορεῖται, διὰ τί τῶν παρωνύμων 
ἂν ἐυνημόνευσε υόνων; χαὶ λέγομεν ὅτι μᾶλλον παρωνύμως ἣ ποιότης χατη- 

35 yopsitat ἢ ἄλλως. λεχτέον δὲ οὕτως, ὅτι τεσσάρων ὄντων εἰδῶν τῆς 
a7 ΄ ~ , \ 

ποιότητος τὰ μὲν δύο παρωνύμως χατηγοροῦνται, ἕξις χαὶ διάϑεσις χαὶ 

2 alt. τὸ om. K 4 alt. τῷ] τὸ HP 7 mhetwow Η χἂν] χαὶ θ᾿ am 
11 μὲν οὖν εἰσιν Arist. ἀπ᾿ αὐτῶν] zata ταύτας παρωνύμως Arist. 18 ἐπι- 

γραφὴν K 15 τῆς superser. H 21 προσϑῆναι H 21. 31 ὁποσοῦν H 

22 ὀφείλων HK!P 27 τῷ] τὸ HK'P 29 ὁποσοῦν HP 31 4 om. K 
32 ὁμονύμως H καὶ om. Καὶ 33 post χατηγ. addita ἣ ἄλλως-- ὄντων (35) 

del. P 
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Μ , \ 4 \ a\ ws a7 \ \ > , " 

παϑητιχὴ ποιότης χαὶ πάϑος, τὰ δὲ ἄλλα δύο τὰ usv ἀχατονομάστως, ὡς 

σχῆμα χαὶ ἢ μορφὴ δμωνύ 
δύναμις χαὶ ἀδυναμία, τὰ GF ὁμωνύμως, ὡς σχῆμα χαὶ HOppH: τὸ γὰρ 

UWS χατηγοροῦνται" τρίγωνον γὰρ λέγεται χαὶ 
>| ~ Nees \ ΄, ε \ 

τὸ σχῆμα xal τὸ σῶμα τὸ ἔχον τὸ τρίγωνον. ὁμοίως δὲ xa) ἐπὶ τοῦ τετρα- 

γώνου χαὶ τῶν ἄλλων σχημάτων νοητέον. udvy δὲ ἀρετὴ χαὶ σπουδαῖος (>i) 

Etepwvoums. εἰ δὲ ἀπορήσει τις λέγων ᾿οὐδὲν Frtov μένει ἢ ἀπορία" 

δύο γὰρ παρωνύμως χατηγοροῦνται εἴδη χαὶ δύο οὐ παρωνύμως", πρὸς 

τοῦτό φαυεν Gtr ἐφ᾽ ὧν χεῖνται ὀνόματα ἰδιχά. μᾶλλον παρωνύμως χατη- 

γορεῖται ἢ ποιότης 7, ὁμωνύμως, ἐφ᾽ ὧν δὲ οὐ χεῖνται τὰ ὀνόματα, ἣ οὐδὲ 

10 ὅλως χεῖνται, ἀχατονομάστως, ὡς ἐπὶ δυνάμεως χαὶ ἀδυναμίας, ἣ χεῖνται 

μὲν ἰδιχὰ δὲ (οὖ) χεῖνται, ὡς ἐπὶ σχήματος χαὶ μορφῆς" χοινὰ γὰρ αὐτῶν 

τὰ ὀνόματα | πάντα ὁμωνύμως χατηγοροῦνται. ἕν δὲ μόνον ἑἕτερωνύμως 380: 

χατηγορεῖται, ἀρετὴ χαὶ σπουδαῖος. μᾶλλον οὖν παρωνύμως ἣ ποιότης 

χατηγορεῖτα! ἥπερ ἄλλως. 

15 p. 100᾽12) Βιπιδέχεται δὲ ἣ ποιότης χαὶ τὰ ἐναντία. 

κω κω ~ ΄ YD , ~ 
Μετὰ τὴν ὑπογραφὴν tod ποιοῦ χαὶ τῆς ποιότητος xal τὰ εἴδη αὐτῆς 

Vv \ > \ \ YD e I ~ ΄ YD ~ , 

ἔρχεται χαὶ ἐπὶ τὰ ἴδια | ὁ φιλόσοφος. πρῶτον τοίνυν ἴδιον τῆς ποιό- 282r 

τητος τὸ ϑεωρεῖσθαι ἐν σώματι ἐναντία, ὡς τὸ λευχὸν τὸ μέλαν, ψυχρὸν 
> ΄ ε ᾿Ν ΄ =~ 5 ἐν 

χαὶ ϑερυόν, χαὶ ἐν ψυχῇ ἐναντία (ἐναντία γὰρ ἣ διχαιοσύνη τῇ ἀδιχία), 
- a , \ ΄ 5 > 

20 χαὶ ἐν τῷ συναμφοτέρῳ, ὡς νόσος χαὶ ὑγίεια. πλὴν εἰ zat ἐν τοῖς τρισὶ 

τούτοις δύναται ϑεωρεῖσϑαι, οὐ πάντως ual πάσῃ ποιότητι ὑπάρχε! ἐναν- 
, ~ \ δ 7 5 X P] , > ~ NF Qu IQZ τιότης τοῖς γὰρ μέσοις χρώμασιν οὐδὲν ἐναντίον, οἷον φαιῷ 7 ξανϑῷ οὐδέν 

ἐστιν ἐναντίον. οὐδὲ τῷ χλιαρῷ, ἐπειδὴ τὰ ἐναντία τῇ πλείστῃ διαστάσει 

χρίνεται, πλεῖστον δὲ διέστηχεν οὐ τὸ μέσον τοῦ ἄχρηυ, ἀλλὰ τὸ ἄχρον τοῦ 
» c > 5 , ‘- ς 7 5 

25 ἄχρηυ, zat ἵνα uh ἕνὶ δύο ἐναντία ἀντιτάξῃ ἣ φύσις. πλὴν et χαὶ μὴ 
, , 5 ) cy , c , \ ~ 

πάσῃ ποιότητι ὑπάρχει, ἀλλ᾽ οὖν μόνῃ ποιότητι ὑπάρχει" εἰ γὰρ χαὶ τῷ 

ποιξῖν ὑπάρχει ἐναντιότης, ws τὸ ϑερμαίνειν τὸ ψύχειν, χαὶ τῷ πάσχειν 
ὑπάρχει ἐναντιότης, ὡς τὸ ϑερυμαίνεσϑαι τὸ ψύχεσϑαι, ἀλλ᾽ ὡς ποιότητος 7 ρχξ τ ths, Cenc cpu. ye τ χξ ly LAA ROLOTY TOS 

~ c vA 4 ΄ Ἁ ~ ΄ 

υξτέχουσιν αὐτοῖς ὑπάρχξι VA ὑπάρχει yap χαὶ τοῖς Ὁ Ὁ 
~ > , \ > 

30 ὡς ποιότητος ὑετέχουσι χαὶ τῇ οὐσίᾳ" πῦρ γὰρ οὐσία dv τῷ 
o> 

ὕδατι ἐναντίον οὐσίᾳ ὄντι διὰ τὰς ποιότητας, ὁπότε οὐὸὲ ἐναντία H ἐν 

ὃ ἡ om. P 4 ἔγων H τὸ (ante τρίγ.) om. Καὶ τρίγονον Η! 

δὲ om. HP τοῦ om. HP 9 δὲ] γὰρ Καὶ τὰ om. K 10 an (eat xaty- 

γοροῦνται) ἀχατον. ? 11 οὐ inserui 12 πάντα] an ὄντα ἢ 18 ἡ ποιότης 

superser. K 14 post ἄλλως lemmate Τέταρτον γένος ποιότητος σχῆμά te xal ἡ περὶ 

ἕχαστον ὑπάρχουσα μορφή anteposito ea, quae apud Philoponum p. 151,13—156,13 τέταρτον 

τοῦτο eldos—avopwy ζήτησις leguntur, addiderunt HKP 15 ὑπάρχει δὲ καὶ ἐναντιότης 

χατὰ τὸ ποιόν Arist. 1. χαὺ omy.) ELE 18 σώμασι ΚΡ 22 ἣ om. Καὶ 

23 ἐστιν suppl. P? 25 ἀντιτάξει Η vy om. K (ody ὑπάρχει δεῖν οἶμαι λέγειν 

add. in mrg.) 26 tw] to P 27 ὡς τὸ ϑερμ.---ἐναντιότης (28) in mrg. suppl. P 

Vepuaivoy H: ϑερμένειν P tw (ante πάσχ.)] to H 28 τὸ (ante bdyecdat)] 

τῷ Καὶ ποιότητες ΗΡ 29 τοῖς] τῆς HP 31 οὐδὲν H 
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πυρὶ ϑερυότης ual ἢ ἐν ὕδατι ψυχρότης. εἰ οὐσιώδεις ληφϑεῖεν. ὡς avw- nape ever rere ' se A cll fo Sache λθτος, ἀλη ϑοξς, (ΟΕ 
τέρω ἐδείχδη. 6 δὲ ᾿Αρχῦτα χαϑολιχώτερον τὸ ἴδιον προάγων φησὶν ὅτι ς 
ε , ~ x > a ¢ \ > , BI ΄ \ 
ὑπάρχει τῇ ποιότητι ἴδιον τὸ ἐπιδέχεσϑαι τὰ ἐναντία 7 στέρησιν. xat 
τούτοις συνάδει ὃ ̓ Αριστοτέλης προϊὼν γὰρ ἀμφιβάλλει εἰ ἐναντία ἣ διχαιο- 

5 σύνη τῇ ἀδιχία" δόξουσι γὰρ ἐναντία εἶναι ὡς μεταβάλλοντα, δόξει χαὶ 
, > ¢ > , = “4 7 > ~ 

στέρησις εἶναι ἢ ἀδιχίοα" τὸ γὰρ a στερητιχόν. ὅδεν xat ἀποροῦσιν ὅτι 
~ , id , ~ ὟΝ ΄ nn ΄ 5 ~ 

πῶς μάχεται ἧ στέρησις τῷ εἴδει, (otov) τίς ἂν γένοιτο ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. 
᾿ o 55. ἈΝ. DI ΄ > ~ oan ΄ > ΄ > - 

πρὸς ὅ φαμεν" ἀλλ᾽ οὔτις ἂν γένοιτο ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἀλλά τις ἐν τῇ 

ὕλῃ τοῦ το Eeae γένοιτο. χαὶ ἐπειδὴ ὡς ἐν ὕλῃ συμβεβηκότα εἰσί 
4 Cc l4 “Ὁ > 

10 (γίνονται yap xal ἀπογίνονται), μάχεται ἣ στέρησις τῷ εἴδει ὡς συμ- 
βεβηχὸς συμβεβηχότι. ' 

p. 0011 "Ett ἐὰν τῶν ἐναντίων ϑάτερον ἢ ποιόν, xat τὸ λοιπὸν 

πηιόν. 

Δεύτερον ἴδιον τῆς ποιότητος τὸ τῷ ποιῷ ἐναντίον ποιὸν εἶναι, χαὶ 
, "4 \ Ω, “ 5 ane ag \ \ , 3 Le 

15 #AVOA0ND YS KXaTHyoouS τ ETENOV, τῆς Πρὸς πον. 5 χαϑόλου ἢ ηορίας τὸ ἕτερον, τῆς αὐτῆς εἶναι χαὶ τὸ λοιπόν. οὐ λέγει 

δὲ νῦν τὸ προσεχὲς γένος ὃ ᾿Αριστοτέλης τοῦ ποιοῦ, ἀλλὰ τὸ πόρρω. χαὶ 
led ΄ , c ) 5 ΄ ~ ~ 

UT} τις youion ὅτι πάντα τὰ ἐναντία OM Ev γένος ἀνάγονται: διορϑοῦται 
a = pany 2 ~ EN ΔΑ Le, ΄ ΄, σ΄ YF) ΄ 

γὰρ τοῦτο 6 ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ περὶ ἀντιχειμένων λόγῳ, ὅτι τὰ ἐναντία 
Ν if \ ς X a / > 4 e aN \ ‘ ς \ 

τριττὰ ἢ 2p ὑπὸ Ev γένος ἀνάγονται, ὡς τὸ λευχὸν xal TO μέλαν ὑπὸ 
\ \ b) \ 

20 τὸ Xpapa, ἢ ὑπὸ ἀντιδιρημένα, ὡς διχα ἐπ χαὶ ἀδιχία ὑπὸ ἀρετὴν χαὶ 

χαχίαν, 7 οὐδὲ ὅλως ἀνάγονται ὑπὸ γένος τῷ αὐτὰ γένος εἶναι, ὡς τὸ 
ἀγαϑὸν χαὶ τὸ χαχόν: διὰ γὰρ τῶν δέχα διήχουσι χατηϊοριῶν. χαὶ 

πιστοῦται τὰ νῦν λεγόμενα | ὁ ᾿Αριστοτέλης ἐχ τῆς ἐπαγωγῆς" πολὺ γὰρ 282ν 
\ 

τὸ ἐπαγωγιχὸν ἐν τῇ παρούσῃ πραγματεία περὶ τῶν γενικωτάτων οὔσῃ, ἃ 

25 οὐδὲν ἔχει πρὸ αὐτῶν ἀλλὰ μετὰ ταῦτα" εἰ γὰρ τῷ ὀξεῖ τῷ ἐν χυμοῖς τὸ 
“λυχὺ τὸ ἐν χυμοῖς ἀντίχειται, ἐχεῖνο ὃξ ὑπὸ τὴν Tate χαὶ τοῦτο ὑπὸ 

c- τὸ ἐν γωνίαις ὑπὸ τὰ πρός τι τὴν ποιότητα ἀναχϑήσεται. χαὶ εἰ τὸ ὀξ 

(ὀξεῖα γὰρ ἢ ἐλάσσων ὀρϑῆς), χαὶ τὸ au Bb τὸ ἐν γωνίαις ὑπὸ τὰ πρός 
» ~ A id Se 5 Qa ὯΔ ὌΝ A Vv ~ ΄ 

τι" ἀμβλεῖα γὰρ 7 μείζων ὀρϑῆς, τὸ δὲ μεῖζον χαὶ ἔλαττον τῶν πρός τι. 
\ > \ ΟΣ ~ ς x \ ~ > ΄ \ X 2 \ 

30 χαὶ εἰ τὸ ὀξὺ τὸ ἐν φωναῖς ὑπὸ τὸ ποιεῖν ἀναχϑήσεται, χαὶ τὸ ἀμβλὺ 
Guotws. ἀλλ᾽ ὅσον ἐπὶ τούτῳ διάφοροι ἔσονται χατηγορίαι τῶν ἐναντίων, 
χαὶ οὐχέτι ἐν ποιότητι μόνῃ ἣ ἐναντιότης. χαὶ λέγομεν ὅτι οὐχ εἶπεν ὃ 
> σ 5 Ὰ “ ~ 5) 4 id X 7 S&S \ ’, 

Ἀριστοτέλης ὅτι εἰ τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων ὑπὸ τήνδε τὴν χατηγορίαν 
ἀνάγεται, χαὶ τὸ λοιπὸν ἀναχϑήσεται, ἀλλὰ τὸ τῷ ποιῷ ἐναντίον ποιὸν 

85 εἶναι. διὸ χαὶ ἀμφιβόλως τὸν λόγον προήγαγε λέγων οἷον εἰ H διχαιοσύν ὅ εἰναι, Ὁ τυ ἴον Tponyaye Acy Ί ἢ 
ἐναντίον τῇ ἀδιχία: δόξα γὰρ γέγονεν ὅτι, ἣ ἀδιχία οὐχ ἔστιν ἐναντία τῇ 

1. 2 ἀνωτέρω] p. 180,9 3 τῇ om. K 7 οἷον inserui 8 yévortw H 

9 γένοιτο seripsi: γένηται libri 11 post συμβεβηχὸς add. ὡς H 12 ἔτι 
δὲ Arist. ϑάτερον] ϑεάτρων HP ἡ om. K post λοιπὸν add. ἔσται 
Arist. 17 νομήσει H 21 ante pr. γένος add. to P 25 πρὸ] πρὸς HP 
an pet αὐτά 27. 28 yovlats H 31 ἔσονται] ἕπονται HP 32 οὐχ 

ἔστι H 
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΄ ΄ B) ΄ > ~ 

διχαιοσύνῃ: 7% γὰρ ἀδιχία τς τὸ δὲ ἀντιχείμενον τῇ διχαιοσύνῃ 
> ΄ > Sp πω 

GRATOVOUAGTOY ἐστι, χαὶ οὐ δεῖ τὰς ἕξεις στρερητιχοῖς ὀνόμασιν ὀνομάζειν, εὶ - 
a} 

τ 

Eon=e ἢ ἀδιχία στερητιχὸν ὄνομα ἔχει, ἕξις οὖσα. πλὴν οὐχ ἀληϑὴς ὁ λόγος 

οὐ γὰρ ἀεὶ αἵ στερήσεις στερητιχοῖς ὀνόμασιν ὀνομάζονται" ἰδοὺ γὰρ ἢ 

τυφλότης χαὶ χωφότης, στερητικὰ ὄντα, στερητιχοῖς ὀνόμασιν οὐχ ὀνουά- 

ζονται, ὡς τὸ ἀσώματον, ἀϑάνατον, ἀΐδιον, ἀγέννητον. 
5 Ἀ 5 ~ , > ’ 

ὃ ἀπογεννώμενον ἐχ τοῦ πρώτου ἰδίου, 
Y> ᾿ 4 ~ 

Ῥρῖτον δὲ ἴδιον τῆς ποιότητος aA 

~ 93 ~ 5 \ > 

τοῦ ἐπιδέχεσϑαι τὰ ἐναντία, τὸ ἐπιδέχεσϑαι τὸ μᾶλλον χαὶ ἥττον" ἀεὶ γὰρ 

ταῦτα. ἕπονται ἀλλήλοις" ὅπου τὰ ἐναντία, ἐχεῖ πάντως τὸ μᾶλλον χαὶ ἥἯττον, 

χαὶ ὅπου τὸ μᾶλλον χαὶ ἥττον, ἐχεῖ χαὶ τὰ ἐναντία, χαὶ ὅπου οὐχ ἔστ! τὸ 
σ Jar , ~ \ 2! / ~ , 

ἕτερον, οὐδὲ τὸ λοιπόν. ταῦτα ὃὲ χαὶ ἐν μόνῃ τῇ ποιότητι ϑεωροῦνται, 
: ; Η : eer 

πλὴν οὐχ ἐν πάσῃ τῷ γὰρ σχήματι οὐδέν ἐστιν ἐναντίον, οὐδὲ τοῖς μέσοις 

τῶν χρωμάτων. ὅπου γε χαὶ δόξα γέγονε μηδὲ αὐτὴν τὴν ποιότητα ἐπι- 

δέχεσϑαι τὰ ἐναντία, ἀλλὰ τὰ μετέχοντα μόνον: ὥσπερ γὰρ πυρχαϊᾶς μιᾶς 

χαὶ τῆς αὐτῆς οὔσης οἱ μὲν μᾶλλον ϑερμαίνονται οἱ G3 ἧττον τῷ μᾶλλον 
, ~ ΄ ~ ~ ~ » ΄ 

μετέχειν 7 ἼΠπ0}} χαὶ τῆς διχαιοσύνης μιᾶς χαὶ τῆς αὐτῆς οὔσης οἱ μὲν 
[2 

υᾶλλον οἱ δὲ ἧττον μετέχουσι τῆς διχαιοσύνης, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς ποιό- 
wv aN ~ ~ ~ 

τῆτος ἔχει. ἰστέον δὲ ὅτι οὐδὲ ἐν πᾶσι τοῖς μετέχουσι τῆς ποιότητος 7 | | Ι | 

ἐναντιότης" τρίγωνον γὰρ τριγώνου (od) λέγεται μᾶλλον τρίγωνον, ἣ τετράγωνον 

ἢ χύχλος: χαϑόλου γὰρ εἰπεῖν, τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον χαὶ τὰ ἐναντία οὐδὲ 

ἐν οἷς πάντῃ ὁ αὐτὸς δρισμός, ὡς ἐπὶ δύο τριγώνων, οὐδὲ ἐν οἷς πάντῃ 

διάφορος, ὡς ἐπὶ τριγώνου χαὶ χύχλου, seas (οὐδὲν γάρ τούτων πρὸς 
t 5 , ) δ 

ἄλλον 7 ἧττον), ἀλλ ἐν οἷς πῇ μὲν ὁ αὐτὸς λόγος 283r τὸ ἀνόμοιον λέγεται wd 
πῇ δὲ διάφορος, ὡς ἐπὶ δύο λευχῶν: 6 γὰρ λύγος ὁ αὐτὸς ἐπὶ ἑχατέρου, 

ἀλλὰ χαὶ διάφορος: λευχὸν yap ἐστι χαὶ τὸ λελευχωμένον, λευχὸν δέ ἐστι 

χαὶ αὐτὸ τὸ χρῶμα, ἀλλ᾽ ἔστι μᾶλλον τοῦτ, χαὶ ἧττον. 
Τούτων δὲ τῶν δύο ἰδίων χαὶ ἀνωτέρω ἐμνήσθημεν, ἀλλὰ ποὺ μὲν 

ε ~ \ 

ὡς μὴ ὑπαρχόντων. οἷον ἐπὶ οὐσίας χαὶ ποσοῦ, ποὺ ὃὲ ὡς ὑπαρχόντων, ὡς 
Lg 

ἐπὶ τῶν πρός τι χαὶ ποιότητος. ὥσπερ ὃὲ ἀνωτέρω τὰ ψευδῆ ἴδια τῶν 

ἀληϑῶν προέταττεν, οὕτω χἀνταῦϑα μετὰ τὰ ψευδῆ ἴδια ἔρχεται ἐπὶ τῶν 
σ \ 

χυρίως χαΐί φησιν ὅτ ΕΠ ἴδιον τῆς ποιότητος ὥσπερ οὐσίας τὸ ταὐτὸν Aa 

χαὶ ἕτερον: οὐδὲν γάρ ἐστιν ὁμοιότης ἢ ποιοτήτων ταυτότης, ὥσπερ ἀνο- 

μοιότης ποιοτήτων διαφορά. τοῦτο δὲ χαὶ ἐπὶ ψυχῆς ληπτέον, φημὶ τὸ 

ὅμοιον, 
€ ba! X e ~ bd Cc A c \ e ~ 

ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ayer ϑεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον, 

χαὶ ἐπὶ σώματος 
παῦροι γὰρ χαὶ παῖδες ὁμοῖοι πατρὶ πέλονται, 

χαὶ 

τίχτουσιν ὃξ γυναῖχες ἐοιχότα τέχνα γονεῦσι. 

3 ἕξεις H 5 χουφώτης P 9 ἕπεται H 12 ἐστιν om. KP 15 teppat- 

vovtat in mrg. suppl. P 19 οὐ addidi 5 pr. λευχὸν--ἐμνήσϑημεν (27) in mrg. 

suppl. K 29 δὲ om. Κα 30 ὡς i a <|ntHom..p 218 37 παῦροι ..] 
Hom. β 276 zat] τοι Hom. πατέρι H τίχτουσιν ..] Hes. op. et ἃ. 
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Μετὰ τὰ τέσσαρα ἴδια τῆς ποιότητος ἀπορεῖ 6 ᾿Αριστοτέλης ὅτι πῶς ; 

ἕξιν χαὶ διάϑεσιν ἤτοι ἐπιστήμην ὑπὸ δύο ἀνήγομεν AE 01... ὑπὸ τὰ ᾿ 

πρός τι χαὶ τὴν ποιότητα᾽ ἣ γὰρ ἕξις χαὶ ἐπιστήμη sie ees tyuate ἦρὰν = 

τῶν πρός τι" 7 ἢ γὰρ ἐπιστήμη ἐπιστητοῦ ἐπιστήμη χαὶ ἣ ἕξις Extod ἕξις. 4 

5 ἀλλὰ χαὶ ΣΎ τε εἶδος τῆς ποιότητος ἦσαν ἕξις χαὶ ἐπιστήμη ἤτοι διάϑεσις. 

ἔσται οὖν τι χοινὸν τῶν γενιχωτάτων χαὶ οὐχέτι δέχα αἱ χατηγορίαι, ἐοιχυῖαι Ε 

τάγματι pa ἀνδρῶν εἰς δέχα Exatovtdpyas διῃρημένων, ἐν οἷς τὸ ἕτερον ᾿ 7 
~ ae, σ id ΓΑ > la y 

ὕει τοῦτο λέγων ὅτι ἢ χαϑόλου ἐπιστήμη μὴ 

τὶς ἐπιστήυη, οἷον ἢ γραμματιχὴ ἣ ἐν 

ε 

~ ΄ \ σ 

οὐ τελεῖ ὑπὸ τὸ ἕτερον. χαὶ 
La \ >| , i >) 

πρός τι χαὶ OD ποιότης, ἣ ὃ 
΄ 3 , 

l, ποιότητες χαὶ οὐ πρὸς τὶ, δὶ 

λύ 
AN 

΄ ele \ Ἐξ “5 ΡΨ, 
10 ᾿Αριστάρχῳ, ἣ ῥητοριχὴ ἢ ἐν Δημοσϑέν 

"ὧν 
- ~ (τ ~ , A ~ 

τοῦτο χατασχευαάζει ἐχ τῶν ὄρισυ EXATENOV, τῶν πρός τι χαὶ τῆς ποιό- 
» cA 5 Ἁ ied 3 ‘ ἴᾳ / c 

τῆτος. πρός τι γάρ ἐστιν ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν “ἑτέρων εἶναι λέγεται’ ἢ 
ἐπιστήμη οὖν τῶν πρός TL’ ἢ γὰρ ἐπιστήμη ἐπιστητοῦ ἐπιστήμη. ποιότης 

δέ ἐστι xa? ἣν ποιοί τινες λέγονται εἶναι" λεγόμεϑα δὲ ypaupatixol ἀπὸ 
‘ 

15 τῆς γραυμματιχῆς" οὐδὲ yap ano τῆς χαϑόλου ἐπιστήμης λεγόμεθα ἐπι- 

τς τοῦδξ τοῦ γράυματος (οὐδὲ γὰρ ἐνδέχεται ἄνθρωπον ἕνα πᾶσαν 
A ὃ = Steere ; 7 ἐ ᾿ 

ἐπιστήμην ἔχειν, εἰ χαὶ ὃ [᾿λάτων χέρματα ἀνθρώπου ἐχάλει τοὺς χατὰ 
΄ ε Ἢ ,ὕ ~ > . 

μέρος ἀνθρώπους, ὡς μὴ δυναμένους πᾶσαν ἐπιστήυτν ἔχειν), ἀλλὰ or. 
΄ Cc \ \ >) , 

MOTHUYS’ 7 γὰρ γραμματιχὴ ov λέγεται ypauwa- (OF) Al = Qa A ἴω < o wy 
> τὶ ς a ~ ~— oO Cay Me 

20 τιχὴ φωνῶν, ἀλλ᾽ ἐπιστήυη φωνῶν. χαὶ ἰδοὺ οἷδε xat ὁ ᾿Αριστοτέλης 

σημαινόμενεν τῶν πρός τι τὸ μὴ OL Eavto πρός τι, ἀλλὰ διὰ τὴν πρὸς τὸ 

γένος πο οἷον ἢ τραυματιχή. χαὶ ἀποροῦσι πρὸς τὴν λύσιν ὅτι πῶς 

τοῦ γένους ὕπ᾽ ἄλλην ἀναγομένου τὰ εἴδη ὑπὸ ἑτέραν χατηγορίαν ἀνάγεται" 

ἰδοὺ γὰρ ἢ ἐπιστήμη | ὑπὸ τὰ πρός τι, ἢ δὲ γραμματιχὴ εἶδος οὖσα τῆς 283") 
: : 

25 ἐπιστήμης χαὶ διὰ τοῦτο τῶν πρός τι ὑπὸ τὴν ποιότητα" χαὶ γὰρ ἐλέγετο 

ἀνωτέρω ὅτι ὅσα τῶν ἐπάνω χατηγορεῖται, χαὶ τῶν ὑποχάτω: διὰ τί οὖν 
~ TR πεν ena oie, Breet ΕΣ ΕΣ. = Te) OG ΣΤ τὰ πρός τι τῆς ἐπιστήμης χατηγορούμενα τῆς γραμματιχῆς οὐ χατηγορη 

ϑηήσεται; χαὶ λέγομεν πρὸς τοῦτο ὅτι ἢ ἐπιστήμη ὡς ποιότης χατηγορὴη- 
ἢ γσετ arc 5 τιχγε Dy Wc ποόύό- τι. εἰ. Baye ὑτῇ a Ne ϑήσεται τῆς ypauwatixys, οὐχ ὡς πρός τι, εἰ χαὶ συμβέβηχεν αὐτῇ ἀμφό 

30 Teo, χαὶ πρός τι εἶναι χαὶ ποτ: “OT ἄλλο χαὶ ἄλλο νοούμενον. χαὶ ὡς 

ποιότης μὲν οὖσα χατὰ φύσιν, διεβίβασε τὸ χατηῚ προ ἢ αὐτῆς χατὰ φύσιν 

, ΄ 

εἰς τι en TO O& πρός τι 8: ee δεύτερον λόγον αὐτῇ ὑπάρχον οὐ διεβίβασεν 

εἴδη uf aie: χαὶ δευτ αν λύσιν ὁ ᾿Αριστοτ ie ὅτι εἰ τὸ αὐτὸ 
ἑτέρα πρός Els ἀπορεῖν ἐχρῆν. (ἀλλ᾽ οὐχ 

35 εἷς ορεῖν Sa ὅτι εἰ τὸ αὐτὸ δυνατὸν ὑπὸ δύο πο ἀνάγεσϑαι. ὧν 

ἢ &tépa [οὐ] πρός τι. τοὐναντίον ἀπορεῖν ἐχρῆν ὅτι εἰ τὸ αὐτὸ μὴ χαὶ ὑπὸ q 

—— j 
3 παραδείγμ. ἦσαν] cf. p. 602. ὃ 4 ἡ (ante ἕξις) om. HP τοῦ éxto) HO 

5 πρῶτον εἶδος] cf. p. 8b27. 29 ἤτοι διάϑεσις post ἕξις transponas 6 οὖν 
om. P 8 ὑπὸ] ἐπὶ KP Ἢ iter. ἯΙ 9 ἡ (ante γραμμ.) om. K 
10 δημωσϑ. H 11 τὸ om. H 17 Πλάτων] cf. p. 161,9 ἀνϑρώπων HP 
ante τοὺς add. πάντας K 20 ah’ —owvey in mrg. suppl. P 6 om. P 
24 γὰρ iter. P 26 ἀνωτέρω] p. 153,11 28 ἡ om. Καὶ 28. 29 pos 
χατηγορ. addita καὶ λέγομεν πρὸς τοῦτο del. P 92 εἴδει H! 34 post εἰ add. 

χαὶ Καὶ 34.35 ἀλλ᾽ --ἐχρῆν inserui 35 ἀνάγεται H 36 od delevi 
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Ὑ oan , > Opa gts >> δὲν \ a Vv , , 5 ? ἄλλην χατηγορίαν ἀνήγετο" οὐδὲν yap τῶν ὄντων πρός τι μόνως, ἀλλ᾽ 7 
\ , \ »} ’ ἊΝ ΄ ἊΝ ΄ ΄ 

πρὸς τι χαὶ οὐσία ἢ πρός τι ual ποσὸν ἣ πρός τι χαὶ ποιόν. εἰπὲ χαὶ 
we Ἐ Ν , σ 5 wv \ ὋΣ \ ΄ \ as , 5 , © 

ἄλλην σὺ λύσιν, ὅτι οὐδὲν ἄτοπον τὸ αὐτὸ ὑπὸ δύο χατηγορίας ἀνάγεσϑαι 
) ΩΣ vy > ε ε 5» ΄ \ 

χατ ἄλλο χαὶ ἄλλο" οἷον ἢ γραμματιχὴ ὡς ἐπιστήμη χαὶ ὑπὸ τὰ πρός τι 
‘ δὰ id \ \ , X\ \ ct \ \ 5} ὃ [κι ’΄ 

ὅ χαὶ ὑπὸ τὴν ποιότητα" εἰ μὲν γὰρ ὡς πρὸς τὸ ἐν ᾧ ὑπόχειται, τὴν WY HV, 
5 , , “ἢ f 

ἀπίδῃ τις, πο'ότης, εἰ δὲ πρὸς φημὶ τὰς φωνάς, ἐπιστήμη. 
“ a 

o τὶ [0] oO ane Φ3 ΟῚ < [ΟἹ 
το 

> 
[0] oc 

ἀλλὰ ποίαν Sw ey Se ι τὰ νῦν heyousva πρὸς τὸ τέταρτον ἴδιον τῇς 

ποιότητος: χαὶ λέγομεν ὅτι ναί, εἴ γε χατέληξεν ὁ περὶ ποιότητος λόγος εἰς 

τὸ ὅμοιον χαὶ ἀνόμοιον, ταῦτα δὲ χαὶ πρός τι (τὸ γὰρ ὅμοιον δμοίῳ ὅμοιον 

10 χαὶ τὸ ἀνόμοιον ἀνομοίῳ ἀνόμοιον) χαὶ ποιότητες ἄμφω: ὁμοιότης γάρ 

ἐστι ποιοτήτων ταυτότης. ταῦτα ἔχει ἢ ϑεωρία. ἐν οἷς χαὶ ὁ περὶ ποιό- 
τητος λόγος. 

Περὶ τοῦ ποιεῖν χαὶ πάσχειν. 

\ > ~ ~ ΄ - ΄ ἣΝ > 

Ody at μὲν τῶν χατηγοριῶν ἅπλαϊ αἱ 68 συμπεπλεγμέναι" οὐ γὰρ 
/ ~ ΄ ‘ \ ΄ 

15 συμπεπλεγμένον τὸ ποιεῖν χαὶ πάσχειν, εἰ χαὶ τὸ ποιοῦν χαὶ τὸ πάσχον" 
“2 5 , \ 5 ~ 5) ’, ar ἐξ οὐσίας γὰρ χαὶ ἐνεργείας τὸ ποιοῦν, ἀσϑενείας ὃὲ ual πείσεως τὸ ὙΠΟ . 
>> > δ \ ΄ 

οὐδὲ τὸ ἐν τόπῳ εἶναι ἡ χρόνῳ σύνϑετα, εἰ χαὶ τὸ ἐν τόπῳ ὃν ἐξ οὐσίας 

χαὶ τόπου χαὶ τὸ ἐν χρόνῳ ὃν ἐξ οὐσίας χαὶ χρόνου, χαὶ διὰ τοῦτο σύνϑετα. 

odds τὸ χεῖσθαι χαὶ τὸ ἔχειν σύνϑετα, εἰ ual τὸ χείμενον χαὶ τὸ ἔχον 

20 σύνϑετα ἐξ οὐσίας xat ϑέσεως χαὶ σχέσεως. ἀλλὰ πᾶσαι af χατηγορίαι 

ἅπλαϊ: πᾶσα γὰρ χατηγορία ἁπλῆ ἐστι νοῆσαι ual γενιχώτατον. εἰ δέ τις 

ἀπορεῖ ὅτι πῶς γενιχώτατον τὸ ἐχ συμπλοχῆς ἄλλων γενόμενον (τὰ γὰρ 

ἁπλᾶ πρότερα τῶν συνθέτων), ἐροῦμεν λύσιν τοιαύτην: ὅτι ἀληϑὲς τὸ 

προηγεῖσϑαι τὰ ἁπλᾶ τῶν συνϑέτων, χαὶ προτέταχται 7 οὐσία πάσης χατη- 

Topias, δεύτερον τὸ ποσόν, τρίτον τὸ πρός τι, τέταρτον τὸ ποιόν (οὐχοῦν Lo σι 

χαὶ ἐν συνθέσει φυλάττεται 7 τάξις ἐν ταῖς χατηγορίαις" διὰ τοῦτο οὐδὲ 284r 

τὸ ὃν συνωνύμως χατηγορηϑήσεται τῶν δέχα ἜΑ nae ἀλλ᾽ ὅταν λέ- 

γωμεν ὅτι γενιχώτατον τὸ ποιεῖν 7 πάσχειν 7 ἄλλην ὁποιανοῦν χατηγορίαν, H | ξ | | Ν 
4 σ IQ 7 > \ Φ - PEA \ Ἁ 5 ~ \ 25 > 

OD φαμεν OTL οὐδέν ἐστι πρὸ αὐτῶν (εἰσὶ γὰρ πρὸ αὐτῶν τὰ ἐξ ὧν ἐγένοντο), 

80 ἀλλ᾽ ὅτι γένος οἰχεῖον οὐχ ἔχουσι πρὸ αὐτῶν συνωνύμως χατηγορηϑῆναι C i \ HLS re AS 
5 - = ᾿ τ 

ὑφεῖλον- εἰ γὰρ τοῦτο, οὐχ ἔστι γενιχώτατον. γενιχώτατα δέ εἰσι πᾶσαι αἱ 

χατηγορίαι ὡς ἅπλαϊ νοῆσαι, xav ἐκ συμπλοχῆς ἄλλων ἐγένοντο" μία γὰρ 

ἢ σχέσις τῶν δύο πραγμάτων, ὥσπερ μία ὁδὸς (and) ᾿ Αϑηνῶν εἰς Θήβας 

εἴποι ὅτι ᾿ χαὶ χαὶ ἀπὸ Θηβῶν εἷς ᾿Αϑήνας, αἱ δὲ πόλεις δύο. εἰ δέ τις 
- Q7 \ ΄ ΄ τί > ει ΄ ὁ». 35 τὰ πρός τι δύο εἰσὶ πράγματα ἔχοντα μίαν σχέσιν χαὶ τί διοίσουσι τούτων :᾽, 

fe φαμὲν πρὸς αὐτὸν ὅτι τὰ πρός TL πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεται ἀεί, xdv 

wa ἢ σχέσις αὐτῶν: οὐ πάντως δὲ ὅπου συμπλοχὴ δύο manana χαὶ 
ΝΕ eee 

2 οὐσίαν P ἢ πρός τι χαὶ ποιόν om. Κα 9 pr. τὸ om. K 10 zak τὸ 
ἀνόρμ. -- ἀνόμοιον om. KP 19 εὐ ΠΡ 22 ὅτε om. KP 24 post 
συνϑέτων addita ἐροῦμεν λύσιν τοιαύτην ὅτι ἀληϑὲς del. P 28 ὅτι eicias 
33 ἀπὸ inserui 34 pr. δὲ] δαὶ H 

i 
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σχέσις εὐθύτητος, χαὶ πρός τι ein] χαὶ πρὸς αἀντιστρέφοντα λέγοιντο- ᾿Αϑῆναι 

ρ uot Θῆβαι οὐ πρός τι, χἂν ula ὁδὸς μεταξύ, οὐδὲ τὸ ᾿ Σωχράτης 
περιπατεῖ τῶν πρός τι, ὃν συμ, εγμένον, οὐδὲ τὸ ποιοῦν ἐξ οὐσίας ὃν 

χαὶ ἐνεργείας πρός τι’ οὐ γὰρ πρὸς τὸ πάσχον αὐτὸ παραβάλλοντες νῦν 

5 τὴν ποιεῖν χατηγορίαν νοοῦμεν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ποιοῦν ee ϑεωροῦντες χαϑ᾽ 

αὑτὸ συμπεπλεγμένον ἐξ οὐσίας χαὶ ἐνεργείας τὸ ποιεῖν τὸ ἁπλοῦν ἐπινοοῦμεν 

χατηγορίαν. τὰ αὐτὰ χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν συμ, ΞΕ eu. ἐπὴν χατηγχοριῶν 

ἀχουστέον, ἤγουν συνϑέτ σύνϑετοι δὲ Arse τῷ ἐχ προ sy ἀλλή- 

λων αὐτὰς γενέσϑαι. διὸ χαὶ Perea ῥήμασιν αὐτὰς ὀνομάζει ποιεῖν, 

10 πάσχειν, ἵνα μὴ τὸ ἐφέλχεσϑαι πρόσωπον συνϑέτους αὐτὰς ποιήσῃ, ἣ ἐπιρ- 

ρήμασιν ὀνομάζει τινὰς ἐξ αὐτῶν ἰσοδυναμοῦσ!' ῥήμασιν ἀπαρε μφάτοις" τὸ 

yap ποῦ ταὐτὸν τῷ ἐν τόπῳ εἶναι χαὶ τὸ ποτέ τῷ ἐν χρύνῳ εἶναι, τὸ δὲ 

εἶναι ἀπαρέμφατον ῥῆμα. 
ὧν ἁπλῶν χατηγοριῶν λόγον ~- Μηχύνας οὖν δ᾽ Δριστοτέλης τὸν περ 

15 ἔχει δι’ αὐτῶν χαὶ τὰς συμπεπ Neve’ νας. προέταξε δὲ τῶν συμπεπλεγμένων 

τὸ ποιεῖν χαὶ πάσχειν διὰ δύο αἰτίας: ἣ ὅτι περὶ ποιότητα τὸ ποϊεῖν χαὶ 

πάσχειν 7 ὅτι ἐυνήσϑη ἐν τῷ περὶ ποιότητος λόγῳ τοῦ ποιεῖν χαὶ πάσχειν, 
\ A 

ὅτε τὴν διὰ φόβον ὠχρίασιν χαὶ τὸ 6: αἰδῶ ἔρευϑος ὑπὸ τὸ πάσχειν 

ὶ πάσχειν, οὐ [lept ποιοῦντος R 
5 , "ἢ , ! Sw. zs A ΡῈ - ~ " 

ἀνήγαγεν. ἐπέγραψε δὲ Περὶ tod ποιεῖν x 

yor παϑύσεως: ἢ yao ποίησις διττή τ λέγεται γὰρ ποίησις χαὶ αὐτῇ 7F χαὶι 13 σεως | σῷ ποίηοῖς LTT} NSYET { p ic jets & ἢ 7 

. uD ΄ - 32 Cm 
ay χαὶ τὸ ἀποτέλεσμα, οἷον ἀβάχιον, ἅπερ προδήλως ὑπὸ ἄλλην χατη- 

\ ΄ ἊΝ ΄ ~ A δ 

20 χαὶ πάσχοντος, διότι τὸ ποιοῦν χαὶ πάσχον τῶν ποός τι, οὐ Περὶ ποιήσεως 

yoptay ἀνάγονται. οὕτω δὲ συγγενὲς τὸ ποιεῖν χαὶ πάσχειν τῇ ποιότητι, 
\ Y> oF, ‘ ~ s id , ~ ~ \ ΄ 5 Ψ' 

ὅτι χαὶ τὰ ἴδια τῆς ποιότητος ὑπάρχει τῷ ποιεῖν χαὶ πάσχειν" | ἐναντία 584ν. 

τῷ [Ὁ 

ἀλλὰ χαὶ τὸ πάσχειν τῷ πάσχειν ἐναντίον: τὸ γὰρ Veo 
‘ 

γὰρ τὸ ποιεῖν χαὶ ποιεῖν, οἷον τὸ Serre τῷ ψύχειν ἐστὶν ἐναντίον. 
ρυαίνεσϑαι τῷ φύχεσθαι 

ἐναντίον. ὑπάρχει δὲ τῷ ποιεῖν χαὶ πάσχειν fone τὰ ἐναντία οὕτω χαὶ 
ῃ ν 

Ν ~s \ c= Vv 

τὸ μᾶλλον xat Frtov' ἔστι yao μᾶλλον Vepuatvery χαὶ μᾶλλον ψύχειν xat 

Ἧττον ϑερμαίνειν χαὶ ἧττον ψύχειν, zat μᾶλλον ϑερμαίνεσϑαι χαὶ ψύχεσϑαι ττὸ Spt € (αὶ τ ; Ki ἃ υαλ SoU ξ Xi 

30 χαὶ ἧττον. 

᾿Επειδὴ ὃὲ at χατηγορίαι πλήϑει τῶν ὑφ᾽ ἑαυτὰς εἰδῶν χαραχτηρίζονται 
ὡς γενιχώταται οὖσαι, εἴπωμεν τὰ εἴδη Exdotys τῶν ἕξ χατηγοριῶν. τὸ 

ποιεῖ τι, χαὶ εἰς ξαῦτα 2 @ ov wy [ΟἹ A o Ὁ [Ὁ] ς. 

>. e 
ἢ ψυχὴ ζωοῦσα ἑαυτήν, εἰς ἕτερον δὲ ὥσπερ Fj αἴσϑησις ἐνερίσιον 

( οἷδε, διὰ τί δὲ δρᾷ οὐχ 

οἶδε. χαὶ ἄλλως τὸ ποιεῖν διττόν: ἣ γὰρ χαϑ᾿ ὁρμὴν ὡς ἐπὶ τοῦ ὕλα- 

ποιεῖν τοίνυν διττόν: ἣ γὰρ εἰς ἑαυτὸ 
- a 
> Ψ 

σ΄ X ‘ ~ ΄ 

35 περὶ τὸ αἰσθητόν: ὅ τι μὲν γὰρ ὁρᾷ ἢ αἴσϑησις 

~ , ba! , ΄σ ~ , ~ 

χτοῦντος χυνός, 7 χατὰ φύσιν ὡς τῷ πυρὶ τὸ χαίειν φυσιχῶς. χαὶ τὸ 
πάσχειν διττόν: 7% γὰρ φϑαρτιχόν ἐστιν ὡς ἐπὶ τοῦ τέμνεσϑαι χαὶ xateodat, 

' Ἁ ἢ τελειωτιχὸν ὡς τὸ μανϑάνειν, γινώσχειν. τὸ ποῦ ἑξαχῶς" τὸ γὰρ ποῦ 

2 οὐδὲ] εἰ δὲ Καὶ 3 ὧν P 6 pr. τὸ] tod K 8 τῷ scripsi: τὸ libri | 

10 ποιήσει HK 10. 11 ἐπιρήυ. P 17 post πάσχειν addita διὰ δύο del. P 
ἐν τῷ περὶ π. λόγῳ] p. 9613 19 ἀνῆγεν ΚΡ 24 ἐναντίον HP 26 alt. 
τῷ] τὸ P 31 δὲ om. P 33 ποιεῖ] ποιεῖν KP 37 τῷ ex τὸ Corr. 
8 ἢ] εἰ HP 

} al 

| 
] 

“. 
Υ̓ 
J 

: 



ELIAE IN CATEGORIARUM c. 9. 10 [Arist. p. 1101. 15] > 2 

. , , - ΄ re 
ἐστὶ TO Ev τύπῳ εἶναι, ὃ GE τόπος πέρας τοῦ περιέχοντος, τὸ ὃὲ περι- 

ἐχόμενον σῶμα, παντὸς ὃς σώματος τρεῖς εἰσι διαστάσεις, ἐπειδὴ χαὶ τρεῖς 

μόναι εὐϑεῖαι πρὸς ὀρϑὰς γωνίας δύνανται συμβάλλειν ἑχυταῖς χαϑ᾿ ἕν 
σημεῖον, πάσης ὃὲ διαμέτρου δύο εἰσὶ πέρατα, ὡς γίνεσϑαι ἕξ διαστάσεις, 

5 ἄνω, χάτω, πρόσω, ὀπίσω, δεξιά, ἀριστερά. χαὶ τὸ μὲν ἄνω χαὶ χάτω 

ποιεῖ τὸ ὑπὲρ γῆν χαὶ ὑπὸ γῆν ~ ERIC τὸ ὃς δεξιὰ χαὶ ἀριστερὰ ποιεῖ 
δ \ , ~ el , 

ἀνατολιχὸν χαὶ δυτιχύν, τὸ πρόσω χαὶ ὀπίσω ποιεῖ νότιον χαὶ βόρειον. 

ταῦτα περὶ τοὺ ποῦ. τὸ δὲ ποτὲ τριχῶς χατὰ τὴν τριμέρειαν τοῦ χρόνου, 
~ , x ~ ~ nw Vv , 

ἐνεστῶτος, παρεληλυϑότος, μέλλοντος. τὸ δὲ χεῖσϑαι τριχῶς: 7 γὰρ ὄρϑιά 
10 εἰσι πάντα χαὶ λέγεται στάσις, ἣ πάντα χέχλιται χαὶ λέγεται ἀνάχλισις, 7 

τὰ μὲν ὕπτια τὰ δὲ χεχλιμένα ual λέγεται χαϑέδρα. τὸ ἔχειν διχῶς: ἣ 

ὅλον περὶ ὅλον, ὡς ἱμάτιον περὶ ὅλον, τὸ σῶμα, ἢ ὅλον περὶ μέρος, ὡς 
Ὁ A σ \ ΄ Q Q 7 ~ (2 ~ \ \ ~ »ν ἢ 

δαχτύλιος ὅλος περὶ μέρος, τὸν δάχτυλον. ταῦτα ἡυῖν χαὶ περὶ τῶν δέχα χα- 
a 

tTyyoptmy. ἐν οἷς σὺν Yew xal τὸ δεύτερον τυῦΐυα ηγοόριῶν. ἔν ots eq SUTSPOV TUTE. 

15 Περὶ ἀντιχειμένων. 

~ , cy 

᾿Επειδὴ τὰς χατηγορίας διηνύσαμεν χαὶ τῶν χρησίμων δὲ πρὸς τὰς 
χατηγορίας τὰ ἀσαφέστερα διηρϑρώσαμεν, ὧν τὸ μὲν πεποιήχαμεν ἐν τῷ 

πρώτῳ τμήματι τὸ δὲ ἐν τῷ δευτέρῳ, μηδὲ τῶν σαχφῶν χρησίμων πρὸς τὰς 

χατηγορίας ἀυελήσωμεν ἘΝ τὸ τέλειον τῇ προ τείᾳ περιποιούμενοι. 

20 ἐπὶ τὸ τρίτον τοίνυν ἥχωμεν τμῆμα, ἐν ᾧ περὶ πέντε τινῶν διαλέγεται ὃ | 
, 5» , 

φιλόσοφος, περὶ ἀντιχειμένων, os TOOT Ξροὺ χαὶ ὑστέρου, περὶ τῶν ἅμα, 28br 

Be χινήσεως, περὶ τοῦ ἔχειν ἑτέρου ὄντος τῆς τοῦ ἔχειν χατηγορίας. 

ETH ἀντιχείμενα, ἐπειδὴ τῶν ἄλλων χρησίμων ἐν τῇ πρώτῃ iets 
ἡ 

ace 
yop ede 7 % ἃ περὶ τοῦ ἅμα ἐν τοῖς πρός τι, περὶ προτέρου χαὶ ὑστέρου 

ἔν. ~ τά > ~ ~ 

25 ἐν τῇ ποιότητι, ὅτε ἔλεγεν ὅτι EERE τὸ ἐπιστητὸν τῆς ἐπι τος τῶν 
, > ΄ tae Me eae Pe FY, 5 μέντοι ἀντιχειμένων ἐν πάσῃ χατ τηϊορίᾳ ἐδεήϑη ἐφ᾽ ἑχάστης γὰρ χατη- 

γορίας ἐζητοῦμεν εἰ ἔχει ἐναντίον 7 OD. χαὶ διαφορᾶς ἐναντίων δὲ ἐδεή- 

ὕημεν ἐν τῷ περὶ ποσοῦ λόγῳ, ὅτε τὸ μέγα χαὶ utxpdoy χαὶ πολὺ χαὶ 

ὀλίγον οὐχ ἀνήγουεν ὑπὸ τὰ ἐναντία, ἀλλ᾽ ὑπὸ τὰ πρός τι’ τὰ δὲ ἐναντία 
ΘΑ, \ , ἌΡ 5 πὶ “δ Oo ~ ΙΧ fe Il \ ~ , 2 

(OOS clo .Α : [- . L¥OS [- [5 COT νοῦ" 80 χαὶ τὰ πρός τι εἴδη ἀντιχειμένων ρυῖνος ὃὲ ὁ [lod τῶν τόπων ἐπι 
, γι, ΄ 7 > 

ἡράψας tas Κατηγορίας αἰτίαν λέγει τοιαύτην, ὅτι διαλεχτιχὴ 7, τ ἀπ 

πραγματεία, ἔργον ὃὲ τῆς διαλεχτιχῆς περὶ τὸν ἀποφαντιχὸν εἰλεῖσϑαι 
hoyov τῷ συνηγορεῖν τῇ ἀντιφάσει χαὶ τοῖς ἀντιχειμένοις: διὰ τοῦτο οὖν 

> ~ ~ , χαὶ τὰ ἀντιχείμενα τῶν λοιπῶν προέταξε. 
3 Τὰ aN ΕῚ 7 ee = ἌΧ ᾿ \ Li Az δ ει ᾿ ᾿Ὶ ἌΡΑ, “«᾿ 

5 ἃ O& ἀντιχείμενα τετραχῶς: ἣ ὡς τὰ πρός τι ἣ ὡς τὰ ἐναντία ἡ 

Comment. Arist. XVIII 1. Eliae in Porph. Isag. et Arist. Cat. 16 

3 συμβάλειν (sic) ἑαυτὰς H 6 ὑὕμισφ. H 7 χαὶ (post νότιον) om. KP 

8 toweptav P 9 ante μέλλοντος add. χαὶ H 14 post τμῆμα add. τέλος 

σὺν Jew τῶν χατηγοριῶν Καὶ 15 tit. om. HP 17 ὧν scripsi: ὡς libri 20 ἥχω- 

μεν HP 22 ἑτέρου ---ἔγειν in mrg. suppl. (nune evanida) P 2 ὃ τῇ πρώτῃ] an μιᾷ 
24 ante περὶ τοῦ ἅμα lac. signavi 25 ἐν τῇ ποιότ.] potius ἐν tots πρός τι (cf. p. 1029) 

26 μέντι Η 29 ἀνήγομεν] p. 196,12 30 Πρὸ τῶν τ.] cf. p. 182,26 32 τὸν 
eX τῶν corr. P 90 ἀντηφάσει H 



249 ELIAE IN CATEGORIARUM e. 10 (Arist. p. 11613] 

ὡς ἕξις ual στέρησις 7 ὡς ἀπόφασις χαὶ χατάφασις. δύο οὖν ζητήσωμεν 
"» ~ a ΄» 5 ~ Ἁ 

ἐνταῦϑα, διὰ τί τέσσαρα χαὶ τὴν τάξιν αὐτῶν. τέσσαρα τοίνυν εἰσὶ δι᾽ 

αἰτίαν τοιαύτην" τὰ ἀντιχείμενα ἣ ἁπλᾶ 7, συμπεπλεγμένα, χαὶ εἰ μὲν συμ- 
πεπλεγμένα, ποιεῖ τὴν ἀντίφασιν “᾿Σωχράτης κάϑηται - Siu ὠχράτης οὐ oe ἐνῷ ἐν 

- 

5 εἰ δὲ ἁπλᾶ, 7 σώζει ὁ ATS χαὶ ποιεῖ τὰ πρός τι, ἣ ἀναιρεῖ (εἰ rep 

πρός τι; συναναιρεῖ: ἀλλ᾽ οὐ ταὐτὸν τὸ ἀναιρεῖν τῷ συναναιρεῖν: τὸ γὰρ 
ἀναιροῦν αὐτὸ μένον ἄλλο ἀναιρεῖ, τὸ δὲ συναναιροῦν ἀναιρεϑὲν συναναιρεῖ)" 

- uw > , aX > a = — ’~ = oT χ) >a \ Se \ ye ! = \ 

GF AVALPEL, ἢ ἀμφότερα υξταβάλλει εις ἀλληλᾶ, τὸ ὕερμον εἰς υχρὸν 
\ 

2 

~ es > ΄ BI 1, a ΄ ΄ \ ~ σ΄ 

ἢ ἀνάπαλιν, χαὶ ποιεῖ τὰ ἐναντία, 7 τὸ ἕν μόνον πο χαὶ ποιεῖ ἕξιν 
- \ 5 , 3 >a wea 

10 χαὶ στέρησιν" ἕξις yap εἰς στέρησιν μεταβάλλει, στέρησις δὲ εἰς ἕξιν οὐδέ- ( : 
- td 

ὑπὸ φύσεως ἣ τέχνης" τῇ γὰρ προνοίᾳ οὐδὲν ἀδύνατον. προέταξε δὲ 
ς ἀντιχειμένοις ὡς μαλαχώτερα χαὶ ὡς ὙΠ υαγχόμενα 

Ms A ν τοῖς ἀντιχειμένοις, ὡς xat ἀμφιβάλλεσϑαι et εἰσιν ἀντιχείμενα σώζοντα 

ἄλληλα. ἀλλὰ τοῦτο μὲν δείχνυσιν ᾿Αλέξανδρος ὅτι ἀντιχείμενα, ὃς χαὶ τὰ 
Ἂν 

18 λαβδοειδῇ ξύλα παράδειγμα Mae ἅτινα υετὰ ἀν τὰς τινος σώζει 

ἄλληλα, ἃ ἣ συνήϑεια ἀντήρεις χαλεῖ, ὁ δὲ Bane ἀμείβοντας. OAK 

οὗτος μὲν διὰ μόνου παραδείγματος πιστοῦται ὅτι ἀντιχείμενα, φέρε δὲ 
~ e τ > > ΄ ΄ > > 

ἡμεῖς λόγῳ δείξωμεν ὅτι εἰσὶν Sensi αἀντιχείμενα μὲν οὖν εἰσι ὡς 
, Ἀ 

ἀναιροῦντα. τὰ γὰρ ἀναιροῦντα ἀναιροῦσιν" sonal δὲ πρὸς μάχην τὸ 

20 ἀναιρεῖν ὁπωσοῦν, χαὶ τ ν τὸ ζητεῖν εἰ τοιῶσὸς ἣ τοιῶσδε ἀναιρεῖ. 

int ὃὲ | χαὶ ἄλλην αἰτίαν, διὰ τί προέταξε τὰ Eye τι" FE ταῦτα 285" 
bo χοινὰ ἔχει (ἅμα γὰρ ἄπεστι χαὶ ἅμα πάρεστι), τὰ δὲ ἐναντία Ev χοινὸν 

ἔχει: Gua γὰρ ἄπεστιν, ὡς ἐπὶ φαιοῦ λευχὸν χαὶ μέλαν, ἅμα δὲ παρεῖναι 

οὐ δύναται. διὰ τοῦτο οὖν τὰ πρός τι προέταξεν ὡς pee ἀντιχείμενα, διὰ 

25 τὴν πολλὴν χοινωνίαν. ἕξις δὲ χαὶ στέρησις οὐδὲ ἅμα παρεῖναι δύναται 
οὐδὲ Gua ἀπεῖναι. ἐπὶ μέντοι πεφυχότων μόνων" οὐ γὰρ λέγεται νωδὸν 

τὸ νεηγνὸν παιδίον, οὐδὲ τυΌ λον τὸ σχυλάχιον, χἂν μὴ ὁρᾷ. ἀπόφασις 

μέντοι χαὶ χατάφασις οἱ = ἅμα ἄπεισιν οὐδὲ Gua πάρεισι. χαὶ τοῦτο χοινὸν 

eee δὲ ta ἐπὶ πάντων λέγεσϑαι, ὄντων, μὴ 

l 

ἔχει ἕξει χαὶ στερήσει. δια 
ry 

v 34 ~ aie The’ rd 
ὄντων, πεφυχότων, μὴ πεφυχότων. ἀλλὰ ταῦτα μὲν χατὰ ᾿ AprototeAny 

ἀντιχείμενα μόνον. 6 μέντοι Πλάτων ἄχρα ταῦτα φησιν εἶνα! ἀντιχείμενα, 

μεταξὺ ὃξ τούτων εἶναι μέσα, ὡς πάντα ἔμμεσα λέγων: μεταξὺ γὰρ τῶν 
πρός τι χαὶ τῶν ἐναντίων ἐστὶ ϑερμότερον --- ψυχρότερον" ἐναντία γὰρ ταῦτα 

ὡς ϑερμὸν --- ψυχρόν. χαὶ πρός τι" τὸ γὰρ ϑερμότερον τοῦ ἠρέμα ϑερμοῦ 

ναντίων χαὶ ἕξεως χαὶ στερήσεως φῶς χαὶ 

ταβάλλειν εἰς ἄλληλα, 

ς τὸ δὲ σχότος ἀνείδεον. 

ον ϑερμότερον. wetato δὲ τῶν 
Π ‘ 

co σι 

[0] 
- >} 

Gx0T0s' χαὶ τῶν μὲν γὰρ ἐναντίων ἔχουσι τὸ 
la ar ‘ Ve \ 3D ~ X A 

στερήσεως G2 χαὶ ἕξεως τὸ εἰδοποιεῖσθϑαι μὲν τὸ © 

4 σωχρ. οὐ χάϑηται in mrg. suppl. (nunc evan.) P 6 dAX?—dvatpet (8) om. P 
τῷ dvatp. τὸ συναναιρ. H 13 zai ὡς coll. Καὶ 15 παράδειγμα Ὁ: παραδείγματα 

HKP 16 ἡ om. KP συνήϑη P ποιητὴς) Hom. Y 712 17 μόνου 

om. K 18 δείξομεν Καὶ 20 ὁποσοῦν Ρ 21 ταῦτα] τὰ K: evan. Ρὰ [ 

21 νεωγνὸν K: νεόγονον HP (ef. p. 244,16) 29 τῷ ἐπὶ] to ἀπὸ KP 30 μὴ πεφυκότων 

ae Pp 31 Πλάτων] ef. p. 181,10 194,15 33 ante duyp. add. xat K a 

34 ψυχρῷ KP ϑερμοῦ iter. Καὶ 36 χαὶ eicias γὰρ om. KP : 
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Ἔ oO a Ὡ ran Ay ὋΝ ἕξεως χαὶ στερήσεως χαὶ ἀποφάσεως χαὶ χαταφάσεώς ἐ 
Or a 

εἰ = < ὧν zl i 

στήμη — ἄγνοια, διχαιοσύνη — ἀδιχία" 7 yap ἄγνοια στερητιχὸν μὲν ὄνομα, εἰ 
S ~ Vv » > ~ 

ὃὲ προστεϑῇῃ τὸ ἀποφατιχὸν τὸ Ov χαὶ εἴπωμεν ἀντὶ μὲν τοῦ ἄδιχος οὐ 
~ Co 5} ΄ 5 
’ 

’ a) ~ > ΄ 

δίκαιος χαὶ ἀντὶ τοῦ ἀγνοεῖ ὅτι οὐ γινώσχει, τότε ἀποφατιχὰ γίνονται χαὶ 

τερητιχά. 

p. 11024 "Oca ἡ ὌΝ — Φ Cc or &> wr a R | 
-τ9 
οι [Δ a a Q. LVTLXELTAL. 

΄ ~ J A ~ 5 5 

Τὸ προχείμενον ἡμῖν ἐστι διαχρῖναι τὰ εἴδη τῶν ἀντιχειμένων ἀπ᾽ 
‘\ ΟἹ “4 ΄ ‘ > \ > , 5 \ 

ἀλλήλων, χαὶ τέως τὰ πρός τι ἀπὸ τῶν ἐναντίων, διότι τὰ πρός τι αὐτὰ 
΄ Ce. > Sy ue Ya” ὲ ἐπ > , 

περ ἐστ ὶν ει cowy ειναι Λλεγεται (χαὶ δηλα τὰ Tapade sees TH OF SVAVTLE 

\ \ 
οὐχ οὕτως" τὸ γὰρ μέλαν οὐ λέγεται λευχοῦ μέλαν, ἀλλ᾽ ἐναντίον, ὁμοίως 

X Ν Le Ὧν - Ld ἔνετα rt) c αν 

χαὶ τὸ λευχόν. διὸ τὰ μὲν πρός τι χύχλον λέγεται μιμεῖσϑαι ὡς ἀπὸ 

τοῦ αὐτοῦ ἀρχόμενα χαὶ εἰς τὸ αὐτὸ λήγοντα, τὰ δὲ ἐναντία εὐϑεῖαν λέγεται 
~ A 5 As Taye >) x ih a A Ν * ~ LG 

pluctavat τὴν ἀλλαχόϑεν ἀρχομένην zat ἀλλαχοῦ λήγουσαν. 

Ἔφ᾽ οἷς διαχρίνει χαὶ τὰ ἐναντία ἀπὸ ἕξεως χαὶ στερήσεως. πρὸς ὃὲ 

τὴν διάχρισιν τούτων δύο ληυμάτων χρῃζει, τῆς διαιρέσεως τῶν ἐναντίων 

χαὶ τοῦ δρισμοῦ τῆς στερήσεως. ἀλλ᾽ 7% παροῦσα ϑεωρία τὸ ἕν παρα- 

δίδωσι, τὴν διαίρεσιν τῶν ἐναντίων. τὰ ἐναντία ἣ ἄμεσα 7 ἔμμεσα. χαὶ 
v ΄ oa \ ΄ > 

(ἢ ἄμεσα, . ἣ οὐσιώδη ὡς ἄρτιον χαὶ περιττόν (οὐδὲ γὰρ 
>. 

0 

ο 

(ἡ. Os 

δον Ve ‘ ~ ~ . 

ξύτερον (Be τοῦ ἀρτίου οὐδὲ τὸ “τρίτον χωρὶς τοῦ περιττοῦ, χαὶ διὰ τοῦτο 
> ὺ σιώ non), ἢ ὡς HP QUE ὡς νόσος χαὶ ὑγίεια: ταῦτα γὰρ γίνονται χαὶ 

1)! 

‘ 

> ~ ~ 
S 

τερὰ δύναται ατ 

a Se < Ov < R = A < 2 τὶ [0] a a - εἰ o- [ὩΣ ()“ M2 τὸ ἕτερον μόνον 
a 
” 

ἣ ἰ 
΄ Cael ~ ἢ 

τερον πάντως ὑπάρχει οια 

-- εὶ o- [0] ov o ay τὸ προχατειλήῆφϑαι ὕπ᾽ ἐχείνου, οἷον τὸ λευχὸν ὑπάρχει χύχνῳ 

> 

ww ~ 5 , 

χαὶ χιόνι, ἄπεστι δὲ τὸ μέλαν, τὸ δὲ μέλαν ὑπάρχει τῷ χόραχι χαὶ ἐβένῳ, 
Δ wv a. Ν᾿ ’ ς ar 5 / \ 5 4 

ἄπεστι ὃξ τὸ hevxov. ὃ δὲ ΕΣ τὰ ἔμμεσα διαιρεῖ ἄλλως, λέγων 
o ~ > , “wD ~ > 
ὅτι τῶν ἐμμέσων τὸ ean! ἣ ἀυφοτέρων τῶν ἄχρων μετέχει ὡς τὸ χλιαρόν, 

ὑπ] ‘ ‘ . ' 
σ ΄ ~ wv 

ὅτε χαὶ χατωνόμαστα'. ἢἣ οὐδετέρου τῶν ἄχρων μετέχει, ὅτε οὐδὲ χατω- 
\e 

΄ ~ > ε > γόμασται, ἀλλὰ τῇ ἀποφάσει τῶν ἄχρων ὀνομάζεται, ὡς τὸ παιδίον τὸ 
U4 bd S\ 

μήπω χατὰ προαίρεσιν ἐνεργῆσαν οὔτε LXQALOV οὔτε ἀδιχόν φᾶμεν. ἔδει ὃὲ OTe 
2 fy » > ΄ \ +5 

τὸν ᾿Αριστοτέλην πρότερον διελεῖν τὰ ἔμμεσα εἰς μονόμεσα χαὶ πολύμεσα" 
: 

\ ‘ ~ μονόμεσα μὲν γὰρ τὸ ψυχρόν ἐστι xal ϑερμόν (μέσον ὃὲ αὐτῶν τὸ χλιαρόν), 

πολύμεσα 6& ὡς τὸ λευχὸν χαὶ μέλαν" ae γὰρ τὰ μέσα τούτων χρώματα, 
5 ΄ , ΟῚ ὟΝ ἡ ΄ > . c > ΄ ~ 

ξανϑόν, φαιόν, ὠχρὸν xa ἄλλα πολλά. 1 οὖν λεχϑείσης bo ἡμῶν 

τῆς ὑποδιαιρέσεως ἰστέον ὅτι ual ἄλλως τὰ Euucoa (ὑποδιαιρεῖται)" “2 
—- 
ὲ 

ὥρισται (χαὶ τὰ ἄχρα) χαὶ τὸ μέσον, ὡς ἐπὶ ϑερυοῦ χαὶ τς χαὶ τοῦ 
\ 

χλιαροῦ (ταῦτα γὰρ ὥρισται χαὶ geo τούτων ἄλλα οὐχ ἔστιν), ἢ τὰ 

μὲν ἄχρα ὥρισται τὰ δὲ μέσα ἀόριστα, ὡς ἐπὶ λευχοῦ χαὶ μέλανος (τὰ 

ὃ εἴπομεν HP 9. δεῖλα Η!: δῆλον Ρ 11 to om. P 12 ἀρχόμενον P 

ὰ 

16% 

~ ~ , ~ ~ a > ΄ Ἃ 2 

Εἰ ονταῖ. χωρὶς τῆς τοῦ ὑποχειμένου φϑορᾶς. τῶν δὲ ἐμμέσων ἣ 286r 
f 

0 

18 εἰ inserui 20 an ἐπεισοδιώδη ὃ 22 δύνανται HP 25 ante ἐβένῳ add. 

τῷ Καὶ 32 μὲν om. ΚΡ 35. 86 ὑποδιαιρεῖται et χαὶ τὰ ἄκρα inserui 



944 ELIAE IN CATEGORIARUM ec. 10 (Arist. p. 11024, 12.426] 

‘ 72 , Vv >! A / 8 at ald 5. 

γὰρ μεσὰ TOLUTWY ἄπειρα), Ἢ τὸ μὲν μξσὴν ὥρισται TA OF GLO% αοριστα. 

δ 5 , eal \ σ = \ τς > ~ 3 \ 5 ~ 
ὡς ἐπὶ ὀρθῆς γωνίας" αὐτὴ γὰρ ὥρισται, xat οὐχ ἔστιν εἰπεῖν ὀρϑὴν ὀρϑῆς 

‘oe μ a \ 

WELLOVa 7 ἐλάττονα 9 «τὸ 

\ 

AN » wats "7 ie Sta oe 5 - 

Of ἄχρα ais αὐριστα AER τ πιο ἀμβλεῖα 
γωνία: ὀξεῖα γὰρ ὀξείας ἐστὶ μᾶλλον ὀξεῖα χαὶ ἥττον, χαὶ ἀμβλεῖα ὁμοίως. 

5 χαὶ αὕτη ἣ διαίρεσις τῶν ἐναντίων. 

τὴν διάχρισιν τῶν ἐναντίων ἀπὸ ἕξεως χαὶ στερήσεως ὶς. σὶ [0] ἴω — 
A 

AS) 
o- ray 

ἐδεήϑη τῆς διαιρέσεως τ 

τὸ πρῶτον ἢ φϑασασα ἐδίδα ke Jewota, τὴν διαί τὸ τῶν ἐναντίων, φέρε 
Ἀγ 

10 εἴπωμεν χαὶ τὸν ὁρισμὸν τῆς στερήσεως. ἀλλ᾽ ἵνα τοῦτο γνῶμεν, λήμματά co. 

τινα προλάβωμεν. ἰστέον ὅτι ἵνα γένηται ἢ στέρησις, τεσσάρων χρεία εἰς 
> la > b) Va > ~ ig Vv 

συνδρουνήν. οἷον ἀπουσίας εἴδους (εἰ μὴ γὰρ ἀπῇ ἢ ὄψις, τυφλότης od 
ee HOUSING vost (ἐπεὶ ἄντ. erie he γίνεται), χαὶ φύσεως δεχτιχῆς χρεία (ἐπεὶ ἂν ἢ λίϑος, στέρησιν ὄψεως 

οὐχ ὑπομένει). χαὶ μορίου ἐπισηβείου (οὐ λέγεται γὰρ ὁ ἄνϑρωπος τυφλός, 
δρᾷ, ἐπειδὴ οὐδὲ πέφυχε τῇ χειρὶ δρᾶν), ἀλλὰ χαὶ 

χρόνου ἐπιτηδείου : τὸ γὰρ νεογνὸν παιδίον οὐ λέγεται νωδόν, ἐπεὶ μὴ ἔχει 
ν ν 

ὀδιυ τα, οὐδὲ τὸ ἄρτιγεν εἰ σχυλάχιον λέγεται τυφλόν, ἐπεὶ wp 

ἔφυχεν ὁρᾶν ἐν τῷ χρόνῳ ἐχείνῳ. αὕτη δὲ ἣ στέρησις tod δυναάμει ἐστί 
ere i Ι | id ‘ ’ 

διὸ οὐδὲ ἐπαναχάμπτει ποτέ" εἰ γὰρ μὴ | ἦν τοῦ δυνάμει ἢ στέρησις, 286v 
20 πάντως ἂν ἤγετο εἰς τὸ ἐνεργείᾳ. τούτων οὕτως προληφϑέντων πρόεισιν 

(6) ὁρισμὸς τῆς στερήσεως οὕτως- στέρησίς ἐστιν ἀπουσία εἴδους φύσεως 
\ ᾿ ‘ | | i 

δεχτιχῆς ἐν τῷ πεφυχότι δέχεσϑαι xad? ὃν πέφυχε δέχεσϑαι χρόνον. οὗτος | ; 1, 
δὶ 

ῃ 

ὃ ὁρισυός. ἰστέον ὅτι τινὰ χαὶ τὸ ὄνουα χαὶ τὸ πρᾶγμα γὼ»: 

ὡς τὸ ΡΥ χαὶ ἀσώματον χαὶ ΓΕ τῷ ὧι a x ἴω S 
ae o 

oS @ τὰ κα 

Φ cv Ἔ Sid . a oO ba 
oO 

RQ? = ἘΣ R ἐν 

τινὰ G& τὸ πρᾶγμα στερητιχὸν ἔχει, οὐ μὴν τὸ ὄνομα, ὡς τὸ τυφλύτης. 
\ ΄ A 

ἀλλ᾽ αὕτη μὲν ἢ ἐν Κατηγορίαις στέρησις. ode 68 χαὶ ἄλλας ss ὃ 
᾿Αριστοτέλης ἐν ταῖς Φυσιχαῖς αὑτοῦ πραγυατείαις. τὴν στέρησιν τῆς ἐνεργείας 

ry | ‘ 3 | iY 1 | ? 

ἐνεργείας ἐστέρηται, 
΄ Sen ~ SEEN ἘΞ 4 Le \ rw 

ὡς ἐπὶ τοῦ χαϑεύδοντος Ἰεμετροὺς οὗτος γὰρ τῆς 
‘ 

30 χαὶ τῆς ἕξεως τῆς τελείας λέγεται στέρησις, ὡς ἐπὶ τοῦ παιδίου τοῦ ἄρτι εἰς Ὁ 
- 

γραυματιχοῦ φοιτήσαντος" τῆς γὰρ τελείας (ἕξεως) τοῦτο ἐσ ΤΉΝ peli 

στέρησις χαὶ τῆς ὀρθότητος, ὡς ἄφωνον λέγομεν τὸν χαχόφωνον" οὗτος γὰρ 

τῆς ὀρϑότητος ἐστέρηται τῆς φωνῇς. λέγεται στέρησις χαὶ τοῦ μεγέϑους, 
χαϑὸ λέγομεν ἀτράχηλον ζῷον χαὶ aytyaptoy ῥοιάν, ἐπειδὴ ποὺ μὲν ὃ 

35 τράχηλος βραχὺς ποὺ δὲ τὸ γίγαρτον μιχρόν. αὗται δὲ af στερήσεις οὔχ 

3 alt. ἡ om. Η 6 xat correxi: ἣ libri μέν τι περὶ αὐτῶν HK: μέντοι π. τῶν 

αὖτ. Ῥ: μὲν περὶ ταὐτόν τι Arist. 8 ἐδεήϑη --- στερήσεως in mrg. add. (nune evan.) Ρ 

9 ἔδειξε Καὶ 13 post ἂν addita λέγεται γὰρ ὁ ἄνϑρωπος del. Ρ 18 ἐχείνω iteratum 

del. H 19 οὐδὲ seripsi: οὔτε libri vy yap coll. KP 20 πρόησιν P 
21 6 inserui 22 χαϑὸ x. ὃ. χρόνω HP 26 στεριτιχὸν H? 27. 28 οἵδε δὲ 
καὶ ἄλλ. otep. ὃ “Ap. ἐν ταῖς Φυσ.] videas Bonitzii Ind. p. 6990 29 τοῦ om. HP 
91 γραμματιχὸν ΗΡ ἕξεως inserui 34 ἀγήγ. Η 



ELIAE IN CATEGORIARUM ec. 10 [Arist. p. 12420. 916] DAH 

‘ 

> \ 2 

5 ~ a ΄ ~ >] , [/ δι ΄ ~ 5 , \ ~ 

εἰσι τοῦ δυνάμει, ἀλλὰ τοῦ ἐνεργείᾳ, wovar ὃὲ αἵ τῆς ὀρθότητος χαὶ τοῦ 

ὃ χαὶ ae εἰς τὸ 
>\ 5 4 \ wv ‘ c Ἁ , / 

Act δὲ εἰδέναι ὅτι ἄλλο πρός τι χαὶ ἄλλο τὰ ὑπὸ τὰ πρός τι (πρός 
> es ΄ id Xx Lene ar ΠΝ \ Cue, uv Sr vw 

τι αὐτὴ ἣ κατηγορία, ὑπὸ ταύτην δὲ πατὴρ χαὶ vids), ἄλλο ἕξις χαὶ [ἄλλο] 
zs ΄ . \ v \ Vv on “ ΄ oe \ ΄ ε 

5 στέρησις χαὶ ἄλλο τὸ ἔχον Zev ἣ στέρησιν (ξξιν γὰρ lee ἔχειν ὃ 
Tr ΩΣ \ » a > 3 σ σ wz ὯΝ 5 pose = Sak ‘ Ἂν \ 

ἄνϑρωπος, οἷὴὸν τὴν ὁρᾶσιν, Opts GS οὐ λέγεται Οὐὸς SEts® ταῦτα UAL CTL 

τυφλότητος χαὶ στερήσεως), πάλιν ἄλλα ἐναντία χαὶ ἄλλα τὰ ὑπὸ ἐναντία 

(ἐναντία λευχὸν χαὶ μέλαν, ὑπὸ ταῦτα χύχνος, κόραξ, χαὶ οὐ λέγεται ὃ χύχνος 
, 39. ΄ ΄, 5 ΄ wy 3 ΄ \ Aw , os \ 

λευχότης οὐδὲ 6 χόραξ μελανία), ἄλλο ἀπόφασις χαὶ [ἄλλο] χατάφασις χαὶ 
10 χαὶ ἄλλα τῶν ὑπὸ ταύτας" at υὲν γὰρ χατάφασις χαὶ ἀπόφασις ὡς λόγοι εἰσί, τὰ 

δὲ ὕπ᾽ αὐτὰς πράγματα" ἡ es οὐ χάϑητα: — Σωχράτης xadytav ἀπό- 

φασις χαὶ χατάφασις, ὑπὸ δὲ ταύτας (τὸ) χαϑῆσϑαι Σωχράτην 7 wy χαϑῆσϑαι. 
ὁ“ (ἢ 9 ἌΓΟΝ SX “ῳ ~ ἣν, σ Vv , 7Q. οὐ ταὐτὸν ὃὲ ταῦτα, ἐπειδὴ οὐ πάντως ἐν τῷ λέγειν ὅτι Σωχράτης χάϑηται 

ἤδη κατ᾽ ἀλήϑειαν χάϑηται (ἔστι γὰρ ὅτε ἵσταται), χἂν εἴπω ὅτι οὐ χάϑηται, 
ΣΕ 15 τί χωλύει τὸ χαϑῆσϑαι αὐτόν; οὐχ ἐξ ἀνάγχης οὖν οἱ λόγοι πάντως συμ- 

Os Ὁ one τοῖς πράγμασι. πλὴν εἰ χαὶ τοσοῦτον ταῦτα διαφέρουσιν ἀλλήλων, 

ἀλλ᾽ οὖν ὃ pamas τ ἀντιϑέσεως ὃ αὐτός. ὡς γὰρ ἅντίχεινται ἕξις χαὶ 

στέρησίς, οὕτω χαὶ τὰ ἔχοντα τὴν ἕξιν καὶ στέρησιν, χαὶ ὡς ἀντίχεινται τὰ 

ἐναντία, οὕτω χαὶ τὰ Om αὐτά, χαὶ ὡς ἀντίχεινται ἀπ τόφασις χαὶ AATAOACLS, 

50 οὕτω χαὶ τὰ ὕπ᾽ αὐτά. ἐπὶ δὲ τῶν πρός τι τὰ μετ ἔχοντα ἀντίχεινται 
> ΄ ὋΣ N 2 N ~ ΄ Sa ~ , 
Et, οὐ ay ἐπὶ τοῦ πρός τι, αὐτῆς τῆς χατηγορίας, ἔστιν ἀντίϑεσις" 
΄ 

ἢ γὰρ σχέσις μία, αὐτὴ ἣ χατηγορία. | 

p.12016 "Ore δὲ ἢ στέρησις χαὶ ἢ ἕξις οὐχ ἀντίχεινται ὡς τὰ 287: 

πρός τι. 

, 

Μετὰ τὸν δρισμὸν τῆς πε ς ὀφείλων εἰπεῖν τὴν διαίρεσιν τ to or ΕΝ τ My < R τ 

\ 

τίων ἀπὸ ἕξεως χαὶ Sr eiass, δι᾿ ἣν χαὶ REEL ὃ δρισμὸς τῆς στερήσεως. 

β OD τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ αὐτὰ τὰ πρός τι διαχρίνει, ἐπειδὴ χαὶ ἐπὶ τούτων τὴν 
| αὐτὴν εὑρίσχει διάχρισιν. ἔχε: δὲ 7 διάχρισις οὕτως" τὰ πρός τι αὐτὰ ἅπερ 

εἰσὶν ἑτέρων εἶναι λέγονται, ἕξις δὲ χαὶ στέρησις αὐτὰ ἅπερ εἰσὶν ἑτέρων οὐδέ- 

80 ποτε λέ as οὐδὲ yap λέγεται ἢ τυφλότης ὄψεως τυφλότης. εἰ δέ τις ἐρεῖ ὅτι 
ναί, λέγεται ὄψεως τυφλότης, λύομεν τοῦτο χαὶ χατ᾽ ἔνστασιν χαὶ χατὰ ἀντι- 

παράστασιν. KATA wey ἔνστασιν οὕτως" οὐ λέγεται: ἢ του ὄψεως τυφλότης, 
GAR ὄψεως BrP iets οὐὸὲ γὰρ αὐτὴ ἢ ὄψις τυφλότης ἐγένετο" χαϑόλου γὰρ at 

στερήσεις οὐ πρὸς τὰς ὄψεις ἤγουν ἕξεις λέγονται, ἀλλὰ πρὸς τὰ ὑποχείμενα 

4 ante πατὴρ add. χαὶ P 4.9 ἄλλο (ante otep. et χατάφ.) delevi 5 yap 

Scripsi: δὲ libri 6 om. HP 10 τὰ inserui yap superscr. H 

12 τὸ inserui 19 xat oR εὗπι αὐτά (20) om. KP 21 ἔστιν om. A 

22 αὐτὴ seripsi: αὕτη libri 23 ὅτι ἔτι Κα: evan. P ἀντίχειται Arist. post 

ἀντικ. additum ἀλλήλοις del. H 25 μετὰ τὸν ὁρισμὸν τῆς Otep7|sews—pr. στερησέως (26) 

suppl. H? ὀφίλον (sic) H εἶπεν H 26 alt. καὶ om. H 29 λέγεται Κα 

30 ἣ om. K ὄψεος H aloet H 31 pr. zat om. K: evan. P 
32 “ata μὲν ἔνστασιν om. KP 34 ὄψις P 



240 ELIAE IN CATEGORIARUM e. 10 [Arist. p. 12010, 26] F 

, 5 Ld ~ 9 ni 7 ~ 

uopin οὐ λέγεται ἢ ywAotys πήρωσις ὀρθότητος σχελῶν, ἀλλὰ πήρωσις σχελῶν, 
΄ ΝΣ "7 ΄ o , 

χαὶ τὸ σχότος οὐ φωτὸς σχότος, ἀλλ ἀέρος σχότος. οὕτω χαὶ τυφλότης 
- " δι 7 ΕΣ v , ee) \ \ ΄ 

οὐχ ὄψεως τυφλότης, ἀλλ᾽ ὄψεως στέρησις λέγεται διὰ τὴν πρὸς τὸ levee 

ἀναφοράν. οὕτω μὲν χατ᾽ ἔνστασιν. ἀλλὰ χαὶ χατὰ ἀντιπαράστασιν οὕτως 
"» ‘ , / 

ὃ ἔχει: εἰ χαὶ συγχωρήσομεν ὅτι λέγεται ὄψεως τυφλότης, οὐ δήπου xat 
5 ΄ 5 v ~ oe v 5 

ἀντιστρέφει" οὐδὲ Yap λέγει τις τὴν ὄψιν τυφλότητος ὄψιν, ἐπεὶ μὴ προ- 
. 5 Δ 2a LEP ε 2 
ὑπάρχει τυφλότης ὄψεως. ἀλλὰ ναί, φασί, προὐπάρχει, ὡς ἐπὶ τ 

5 4 ~ 5 \ f \ 

Ἱενετῆς τυφλῶν. ἀλλὰ ψεῦδος: χαὶ ἐπὶ τούτων yap προηγεῖται ἢ 

ἐ λι 
σ΄ ΄ ΄ 

τινες ὅτι εἰ λέγεται ἢ τυφλότης 

ὧν ἐχ 

, 
! πὶ τὸ πεφυχέναι. παλιν ἐνίστανταί 

10 ὄψεως στέρησις, χαὶ ὄψεως τυφλότης το χαϑόλου Στ ἐὰν γένος 

τινὸς χατηγορῆται ἔχον χαὶ ἄλλα εἴδη. ἀνάγχη ἕν τῶν εἰδῶν ἐχείνων χατη- 

yoostavat τοῦ πράγματος ἐχείνου: τὸ ζῷον χατηγορεῖται ἀνθρώπου εἴδη 

ἔχον τὸ λογιχὸν χαὶ τὸ ἄλογον: ἀνάγχη χαὶ τὸ λογιχὸν χατηγορεῖσϑαι τοῦ 

ἀνϑρώπου. ὁ Φιλόπονος τούτου ἐπιλαμβάνεται λέγων ὅτι οὐ χαλῶς εἶπεν εἴδη 
15 στερήσεως" τοῦ γὰρ μὴ ὄντος οὐχ εἰσὶν εἴδη. ψευδὴς δὲ ὁ λόγος, ἐπε!δὴ 

pa δαυ ἢ μηδαυῶς ἀνέλαβε τὴν στέρησιν, ὅπερ ἄτοπον: αὕτη γὰρ ἢ στέρησις 
οὐχ ἔστι πάντῃ μὴ ov, ἀλλ᾽ ἀμυδρὸν εἶδος ἔχει. διὸ χαὶ ἐν ἀρχαῖς ὑπὸ 
᾿Αριστοτέλους τάττεται" τὸ 6 πάντῃ μὴ ὃν ἀρχὴ πῶς ἂν εἴη; ἔστι δὲ χαὶ 
ἄλλως διαχρῖναι τὰ πρός τι ἀπὸ ἕξεως χαὶ Susi eeu, διότι τὰ μὲν πρός 

20 TL συναναιρεῖ ἄλληλα. ἕξι χαὶ το οὐχ οὕτως, χαὶ ὅτι τὰ υὲν πρός ay 

2 {ed 

ὌΝ 

oO = δῶν 

ἅμα ἄπεστι χαὶ dua πάρεστιν, ἕξις δὲ χαὶ στέρησις οὐδὲ Gua πάρεστιν ' 

Sat Oo » 

OVOE GUA ἄπεστιν. 

p. 12026 Οὐδὲ ὡς τὰ ἐναντία ἀντίχεινται τὰ χατὰ στέρησιν χαὶ ἕξιν. 

, fo fe} 4 ‘ , SEEN ~ ἊΝ Ud \ GF Ἂν 

Διαχρίνας ὃ ᾿Αριστοτέλης τὰ πρός τι ἀπὸ τῶν ἐναντίων χαὶ ἕξεως χαὶ 

25 Set eS ὀφείλων τὰ αὐτὰ πρός τι διαχρῖναι χαὶ ἀπὸ τῆς ἀντιφάσεως, * 

ἵνα πληρωϑεισῶν τῶν eeu τῶν πρός τι πρὸς τὰ μετὰ ταῦτα Etépav | 
ἀρχὴν προστ τς χατὰ δίαυλον εἴπῃ τὴν διάχρισιν τῶν ἐναντίων ἀπὸ 2387. 
πάντων τῶν μετὰ ταῦτα, οὐ τοῦτο ποιεῖ, ἀλλὰ διαχρίνει πρῶτον τὰ ἐναντία 
SeaN ΟΡ \ ΄ ~ ὌΝ - 

' ἀπὸ ἕξεως χαὶ στερήσεως. τοῦτο δὲ ποιεῖ Ων Teton χοινῶν See λόγων 

80 διαχρινόντων τὴν ἀντίφασιν ἀπὸ πάντων τῶν μετ᾽ αὐτήν. ἔχει δὲ 7 διά- 

χρισις τῶν ἐναντίων ἀπὸ ἕξεως χαὶ τερήσεως οὕτως- pee ὄντων τῶν 

ἐναντίων, ἀμέσων, ἐμμέσων, χαὶ ἐμμέσων 7 ἀπεῖναι δυναμένων ἀμφοτέρων 

τοῦ ὑποχειμένου, ὡς ἐπὶ λευχοῦ χαὶ μέλανος. ἢ uh δυναμένων ἄμφω 

ἀπεῖναι ἘΣ ὑποχειμένου διὰ τὸ ἀφωρισμένως τὸ ἕτερον ὑπάρχειν τῷ ὕπο- 
“δ 35 χειμένῳ, τῶν τριῶν εἰδῶν τῶν ἐναντίων διαχρίνει ἕξιν χαὶ στέρησιν: τῶν 

1 7 om. Ρ ἀλλὰ πήρωσις σχελῶν om. K 5 alt. καὶ om. ΚΡ 6 ἐπεὶ] ἐπὶ P 

7 τυφλότης--προὐπάρχει om. P φασί scripsi: φησί libri τῶν] tov H 

8 γεννητῆς HP: γεννετῆς Καὶ 9. τὸ] tw KP πάλλιν Η ἐνίσταντέ P 

11 χατηγορεῖται ΗΡ τῶν om. P 13 τὸ (ante ἄλογον) om. H 14 Φιλό-. 

movos| οἵ. Philoponi in Categorias comm. p. 180,9 ov superscr. Κα an εἶπον ὃ 

17 πάντι Η 18 Ἀριστ.] cf. Phys. A 8 p. 191015 19245 23 ἀντίχειται Arist. 

26 πληρωϑησῶν H 94 ἀφορισμ. P 



ELIAE IN CATEGORIARUM e. 10 [Arist. p. 1306] 9A7 

τ v 

2 | ’ ν , 5 , , ia gy ~ δ} ‘ 

γὰρ ἀμέσων ἐναντίων avayxy ϑατέρου μετέχειν τὸ ὑποχείμενον ζῷον (7 γὰρ 

ὑγιαίνει ὃ eM ans ̓  νοσεῖ, χαὶ ὁ ἀριϑμὸς 7 ἄρτιος 7 περιττός), ἕξις ὃ 
, ~ XN Ἁ \ v 

στερησις τοῦτο οὐχ ἔχει" τὸ γάρ γξογνον παιδίον οὔτε νγωδὼν λέ {ETAL OUTE 
b] / v ΕΣ Ὑ > > 

ὀδόντας ἔχειν, xal τὸ ἀρτιγενὲς σχυλάχιον οὔτε ὄψιν ἔχειν λέγεται οὔτε a 

’ 5 iA ~ 

τυφλότητα. οὕτως μὲν THY ἀμέσων ἐναντίων ταῦτα διαφέρει. τῶν δὲ σι 

ἐμμέσων ἀυφοτέρων δυναμένων ἀπεῖναι. ὅτι 

δύνανται, ἕξις δὲ χαὶ στέρησις ἅμα ἀπεῖναι οὐ 

ὄντος ἐπιτηδείου πάντως ϑάτερον ὑπάρχει τῷ 
σ΄ > > , : ~ > ΄ ξ \ ἐναντίων, ἐφ᾽ ὧν τὸ ἕτερον πάντως ὑπάρχει τῷ ζῴῳ, διαφέρει ἕξις χαὶ Se 

/ Nye ~ \ σ ~ / > 

10 στέρησις, διότι ἐχεῖ ἀφωρισμένως τὸ Ὅν ὑπάρχει τῷ ὑποχειμένῳ, οἷον 
- 5 \ 

ὶ τὸ λευχὸν τῇ γον} χαὶ τὸ μέλαν τῷ χόραχι, ἐπ 
\ σὲ ¢ 

bs Stews nat στερήσεως 
a 5 lea = » ΄ = το 

οὐχ οὕτως" οὐ γὰρ ἀφωρισμένως ὁ δεῖνα ἀνϑρωπος τυφλότητα ἔχει ἢ ὄψιν, 
» ) ΄ 

ahh’ ὡς ἔτυχεν. 6 μέντοι Συριανὸς λαμβάνεται τοῦ παραδείγματος, οὗ 
v ~ av ~ , » on % 

εἴπομεν περὶ τοῦ παιδίου χαὶ τοῦ σχυλαχίου, ὅτι οὔτε ἕξιν λέγεται ἔχειν 

15 οὔτε στέρησιν, μὴ ADELE δὲ χαὶ τὴν αἰτίαν. ἀλλὰ φέρε ἡμεῖς χαὶ τὴ 

αἰτίαν προσϑῶμεν, ὅτι τὸ παράδειγμα δοχεῖ ἡπαρτῆσυαι διὰ τὸ τὸν χρόνον 

USE  δειον εἶναι. ἐγ ue πρὸς τοῦτο εἴποιμι ἄν, ὃ ἐξηγητὴς ὑμῶν, ὅτι x 

Ww 

? > 7> 

δι᾿ αὐτὸ τοῦτο λέγεται μήτε ἕξιν ἔχειν μμήτε στέρησιν διὰ τὸν ἀνεπιτήδειον 
4 > τοῦ χρύνου: ἵνα γὰρ 1 pipes στέρησις, χρεία χρόνου ἐπιτηδείου χαὶ τῶν 

20 λοιπῶν τῶν Sa uve: οὕτω ταῦτα εἰπὼν ὁ ᾿Αριστοτέλης, ὡς εἰ xat τις 
DS. fe σ . ~ > 7 , ¢ κ΄ \ ~ ~ 7 s 

δείξας ὅτι tod ἰσοπλεύρου τριγώνου ai δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονές 
3 ~ ~ Clas ~ ~ ~ ~ c 

εἰσι xat τοῦ ἰσοσχελοῦς at δύο τῆς λοιπῆς μείζονες χαὶ τοῦ σχαληνοῦ at 

δύο τῆς λοιπῆς ustCoves χαϑόλου ἀποφαίνεται ὅτι παντὸς τριγώνου at δύο 

πλευραὶ μεύζονες τῆς λοιπῆς εἰσιν: ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα υὑὲν ἐπὶ τῶν τριγώνων 
ἀληϑὲς τὸ ἐχ τῶν χατὰ μέρος ἐπὶ τὸ χαϑόλου ἀναδραμεῖν χαὶ ἀπ OU εενος to σι 

ἐπειδὴ ἰσγύσαμεν ἐναριϑμήτων ὄντων τῶν σηυναινομένων πᾶσιν ἐπεζελϑεῖν" μ | It 
\ παχυυερὴς yap ἣ τοιαύτη δεῖξις: οὐδὲ γὰρ ἐπὶ πάντων δυνατὸν πᾶσι τοῖς 

σημαινομένοις sneteh ety: οὕτω χαἀνταῦϑα ὃ ᾿Αριστοτέλης un ἀρχεσϑεὶς 

τοῖς τρισὶν εἴδεσι τῶν ἐναντίων εἰς τὸ | χαϑολικῶς ἀποφαίνεσϑαι περὶ πάντων 288: 

80 τῶν ἐναντίων, ἄλλως δι’ ἑτέρου λόγου χαϑολιχοῦ ἀποφαίνεται περὶ τῶν 
ἐναντίων λέγων οὕτως: ὅτι τὰ ἐναντία, ὄντος τοῦ Severo: πέφυχε μετα- 
βάλλειν εἰς ἄλληλα, ἕξις δὲ χαὶ στέρησις οὐχ οὕτως" ἢ μὲν γὰρ ἕξις εἰς 

τὴν στέρησιν μεταβάλλει, στέρησις δὲ εἰς τὴν ἕξιν οὐ μεταβάλλει ὑπὸ φύσεω 

ἣ τέχνης" τῇ γὰρ προνοίᾳ οὐδὲν ἀδύνατον. χαλῶς δὲ εἶπεν ὄντος τὸ 

85 δεχτιχοῦ" εἰ un γὰρ εἴη κοινὸν ὑποχείμενον, οὐ γίνεται μεταβολή περὶ 

jap τὸν τόπον ἣ μάχη, ὡς Πλωτῖνός φησι. χαὶ ἄλλως δὲ διαχριτέον ταῦτα" 

ὅτι τἀναντία εἰδοπεποιημένα εἰσίν, ἕξις ὃς ual στέρησις οὐχ οὕτως" ἢ μὲν 

1 ϑατέρου scripsi: ϑάτερα HP: compend. Καὶ 3 νεύγονον ΠΡ 5 post ἀμέσ. 

add. τῶν Καὶ 6 ἄμφω] ἀμφότερα Ρ 7 τοῦ] τοῦτο Η! 12 ἀφορισμένος Ρ 
ἔχειν H: evan. P 15 pr. zat om. P 22 σκαλινοῦ H 23 χαϑόλου --- 

λοιπῆς (24) om. KP 26 post πᾶσιν add. ὡς HP 27 neues Η 
28 ἐπεξελϑεῖν scripsi: ἐξελθεῖν libri 29 ἀποφήνασϑαι Καὶ 31. 32 μεταβάλειν Η 

90 alt. τὴν om. H 34 προννοία P ὄντως HK: ὑπάρχοντος Arist. 

89 εἴη] ἡ ΠΡ 36 Πλωτῖνος] cf. ρ.. 119,0 δὲ om HP 
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nw σι 

90 

! = Α SF \ ~ ὋΣ nme EADS e +N 

ψυχὴ δεξιὰ ἡ ἀριστερά, οὐδὲ ὁ ay, μ λευχὸς ἣ 

»᾿ e a. , wv \ LA σ Ἀι > Pan « a7 

δοπεποίηται, ἢ OF στέρησις οὐ. χαὶ ἄλλως OTL τὰ ἐναντία OVO 
΄ ΄ 5 ΟΣ x v > 

πράγματά εἰσιν, ἕξις δὲ ual στέρησις ὃν χαὶ μὴ Ov εἰσιν. 

Ξ ψ 
Ρ. 18.237 Oca δὲ ὡς χατ ἄφασις ἣ ἀπόφασις ἀντίχεινται. 

Τεσσάρων ὄντων εἰδῶν τῶν ἀντιχειμένων ἕξ γίνονται σχέσεις χατὰ 

ἣν ἐν τῇ Εἰσαγωγῇ Πορφυρίου μέϑοδον, πολυπλασιαζόντων τέσσαρα 
τῶν συν- 

οὖν σχέ- 

τ 
ἐπὶ τὸν μονάδι ἐλάττονα τὸν τρία, τετράχις τρία δώδεχα, χαὶ 

οαχϑέντων λαμβανό όντων τὰ ἡμίση" ἡμίση γὰρ τῶν δώδεχα ἕξ. ἕξ 

σεις, τῶν πρός τι πρὸς τὰ ἐναντία χαὶ πρὸς ἕξιν χαὶ στέρησιν (ἰδοὺ δύο 
σχέσεις), χαὶ τῶν ἐναντίων πρὸς τὴν ἕξιν χαὶ στέρησιν (ἰδοὺ χαὶ ἄλλη 

σχέσις), ἄλλαι δὲ τρεῖς γίνονται σχέσεις ἀπὸ ἀποφάσεως χαὶ χαταφάσεως 
πρὸς τὰ λοιπά. διαφέρει δὲ τῶν τριῶν ἣ ἀπόφασις χαὶ χατάφασις, διότι 

ἢ μὲν ἀπόφασις χαὶ χατάφασις διαιρεῖ τὴν ἀλήϑειαν χαὶ τὸ ψεῦδος (ἢ γὰρ 

ἀλκηϑεύει ἣ ψεύδεται ᾿ Σωχράτης χάϑηται --- Σωχράτης οὐ χάϑηται᾽), τὰ 

δὲ πρός τι χαὶ a ἐναντία χαὶ ἕξις xat Sremicis ὡς ἅπλαϊ φωναὶ ὄντα 

οὔτε ἀληϑεύουσιν οὔτε ψευλόνεαι: ἐὰν γὰρ εἴπω ᾿ πατήρ᾽, οὔτε ἠλήϑευσα 

οὔτε ἐψευσάμην, χἂν εἴπω “λευχὸν ἢ υέλαν᾽ 7, Ὧν ἣ τυρλοτηθι τούτων 
ἕχαστον χαϑ' αὑτὸ οὔτε ἀληϑὲς οὔτε ψεῦδος. εἰ δὲ τις ae ὅτι συυ- 

ὩΣ yh σ cy ΄ ΛΕ ΤΟΣ or CNY i. ΄ = 

πεπλεγμένα αὐτὰ λαμβάνω χαὶ λέγω ὅτι ᾿ Σωχράτης vids got’, ᾿ Σωχράτης 
υέλας éott’, ᾿Σωχράτης ὄψιν ἔχει᾽, ἀλλὰ χαὶ οὕτω διαφέρει τούτων ἣ 

ἀντίφασις" αὕτη γὰρ χαὶ ἐπὶ τῶν ὄντων χαὶ ἐπὶ μὴ ὄντων διαιρεῖ “yen ἀλή- 

ὕξιαν χαὶ ψεῦδος, οἷον ᾿ ἄνϑρωπος ἔστι᾽, ᾿σχινδαψὸς οὐχ got, τὰ 
ὯΝ wy SEN ~ Vv c \ “Ὁ. wv ὃὲ ἄλλα ἐπὶ μόνων τῶν ὄντων: ὃ γὰρ μὴ ὧν Σωχράτης οὔτε λευχὸς οὔτε 
μέλας οὔτε πατὴρ οὔτε υἱὸς οὔτε Ἵν ἔχει οὔτε τ οὐχοῦν ἐπὶ 
αόνων τῶν ὄντων ταῦτα λέγε!, χαὶ οὐ τῶν ἁπάντων. * x οὐ γὰρ λέγεται Ἵ 

μέλας 7 ὄψιν ἣ τυφλότητα ἤ 
πάντων τῶν ὄντων δεχτιχῶν τὸ γὰρ ὧν Σ᾿) = τι τοιοῦτον ἔχειν. χαὶ οὐδὲ 

σχυλάχιον τὸ ἀρτιγενὲς οὔτε ὄψιν ἔχει οὔτε τυφλότητα χαὶ τὸ γεογνὸν 

παιδίον οὔτε νωδόν ἐστιν οὔτε ὀδόντας ἔχει. 

yy - > , > ~ ΄ 

ρ. 18086 “Hott δὲ ἐξ ἀνάγκης ἀγαϑὸν μὲν καχῷ ἐναντίον. 

= ov ov ἘΞ RX 
΄ > ΖΝ κ ΄ ~ 3 

Διαλεχϑεὶς ὃ ᾿Αριστοτέλης περὶ πάντων τῶν ἀντιχειμένων, χα 

περὶ | τῶν ἐναντίων διαλέγεται" ἐτίμησε γὰρ τἀναντία ἣ ὡς φυσιχὸς ἢ ὅτι 2287 

χαὶ αὐτὴ ἢ φύσις τοῖς ἐναντίοις χρίνεται, χινήσει χαὶ ἠρεμία, χαὶ ἢ χίνησις 
yx \ ᾿ 

Of xa 7 ἠρεμία, αἷς 7 φύσις χαραχτηρίζεται. τοῖς ἐναντίοις χρίνεται" 

ὃ 7 om. Η: χαὶ Arist. ἀντίχειται Arist. 5 Εἰσαγ. Πορφ.] p. 17,14 sp. 
τέσσαρα scripsi: τεσσάρων libri 6 τρεῖς] τρὶς K 7 λαμβανόντων seripsi: 

λαμβάνοντες libri ἥμισυ (alt. 1.) Καὶ 11 τῶν om. P 14 zat ta ἐναν- 

tia iter. H 20 τῶν om. HK 21 οὐχ om. P 24 lac. signavi; inseras zat 

οὐδὲ ἐπὶ τῶν ὄντων ἁπάντων 25 ὄψις Καὶ 20 τοιοῦτον] τούτων ΗΡ 21 νεό- 

yovov HP 29 ἐναντ. δέ ἐστι ἐξ av. ἀγαϑῷ μὲν χαχόν Arist. 30 περὶ πάντων -- 

ἰδία iter. Καὶ ol φυσιχῶς Π post alt. ἢ add. ὡς Ρ 99 pr. ἡ om. P 
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\ ~ Ἁ > X — > ΄ » ἊΝ 3 , ων ΦΧ 

πᾶσα γὰρ μεταβολὴ amo τοῦ ἐναντίου εἰς τὸ ἐναντίον γίνεται. τρεῖς δὲ 

χανόνας ἡμῖν περὶ τῶν ἐναντίων ποτ χαὶ πρῶτος μὲν χανὼν οὗτος, 
ὅτι τὸ ἀγαϑὸν τῷ χαχῷ μόνῳ ἐστὶν ἐναντίον, τὸ δὲ χαχὸν χαὶ τῷ ἀγαϑῷ 

ἐναντίον χαὶ ἄλλῳ xaxw* οἷον ὡς ἐπὶ τῶν ἀρετῶν" ἑχάστη ἀρετὴ δύο χαχίαις 

5 παρασπίζεται, ἢ διχαιοσύνη τῇ Teovetia χαὶ μειονεξία, ual ἁπλῶς εἰπεῖν 
s 5 ~ 5 τὶ Vv ΄ 4 

Exdoty aoety ὑπερβολὴ χαὶ ἔλλειψις παράχειται, τῇ φρονήσει πανουργία 

χαὶ ἄνοια, τῇ σωφροσύνῃ ἀχολασία χαὶ ἠλιϑιότης, τῇ ἀνδρεία ϑραάσος χαὶ 
, ΕΞ , ae > (3 ΕΞ ENS ew ce Foto eee PUN eT 

δειλία μάχεται. μάχεται οὖν ἢ ἀρετὴ χαὶ τῇ ὑπερβολῇ χαὶ τῇ ἐλλείψει 
c 5 αλλ ~ ist ax c ‘ \ Ὑ' 6 , 5 ~ , 

ὡς ἀγαϑὸν χαχῷ, 7 ὃὲ ὑπερβολὴ χαὶ ἔλλειψις ἑχάστη αὐτῶν μάχεται τῇ 
ΕΣ σ ¢ Pid) ΄ δ 16 INN My ee eae ΧΑ = Q\ \ = --»" 

10 ἑτέρᾳ, ὅτι ἢ μέν ἐστιν ὑπερβολὴ ἣ δὲ ἔλλειψις, ἌΝ OF χαὶ τῇ ἀρετῇ 

ὡς χαχὸν ἀγαϑῷ. ἀλλ᾽ ἄδιχος 7 φύσις ἑνὶ δύο ἀντιτάξασα. πρὸς ὅ φαμεν 

ὅτι χανταῦϑα ἕν ἑνὶ ἀντίχειται" ὡς γὰρ συμμετρία ἣ ἀρετὴ ὡς ἀσυμμετρίᾳ 
ὃ ~ , >) , τς \ A 5 > δὶ ΄ 

ais δύο ἀντίχειται. οὗτος δὲ ὁ χανὼν ἀληϑὴς χαὶ ἐπὶ πραγμάτων, ὡς εἰ 

~ 5 τὶ 5 ~ \ >) on ~ σ ia Δι 2 Cc \ XN Ἁ / 

et τῶν APETWY, χαι ἐπὶ LW7s , OTt Ol i αἀγαϑοὶ τοὺς χαχοὺς WOVOUS 

’ >) | ΄ \ 

15 S χαχοὺς (et γὰρ ws xaxot ¢ 
~ ς ὧν \ \ \ 5 αν \ \ ἰσοῦσιν, οἱ OF χαχοὶ χαὶ τοὺς ἀγαϑοὺς χαὶ τοὺ 

ἐνεργήσειαν, οὐδὲ ἑαυτῶν ge. Govtat ἀλλὰ χινοῦσιν ἑαυτούς), χαὶ ἐπὶ λόγων 

ἀληϑὴς ὃ χανὼν οὗτος, ὅτι μάχεται ἢ ἀλήϑεια τῷ ψεύδει μόνῳ, τὸ δὲ 
ψεῦδος χαὶ τῇ ἀληϑείᾳ μάχεται χαὶ τῷ ἑτέρῳ ψεύδει, οἷον τῷ λόγῳ ἤγουν 

~ ’ ~ ς ~ wv , bi Ns 

τῇ προτάσει τῇ λεγούσῃ ὅτι “οὐ πᾶς ἀνϑρωπος δίχαιος᾽ μάχονται δύο 
᾿ ae ΄ ἊΝ των [ ΄ σ ς ») \ wv Ὁ > ΄ σ ζ ~ 

20 λόγοι ψευδεῖς, ὃ λέγων ὅτι oddelc ἄνϑρωπος δίχαιος᾽ χαὶ 2 λέγων ὅτι ᾿ πᾶς 
» ς ay ) ue) 5 ~ \ \ c \ , ΄ \ \ 

ανϑρωπος Otxatos’, GAA exetvor χαὶ πρὸς ἑαυτοὺς μάχονται: ὃ μὲν yap 

λέγει ὅτι οὐδείς, ὁ δὲ λέγε: ὅτι πᾶς. οὗτος μὲν ὁ πρῶτος χανών. δεύτερος 

χανὼν ὅτι τὰ ἐναντία eae ποτε συνυπάρχειν ἑαυτοῖς ἐν γένει, ὅτι τῶν 
, \ x \ NEON ΄ \ > Y> σ - Θέ νῷ ΄ ς Χ 

ζῴων τὰ μὲν λευχὰ τὰ 62 μέλανα, χαὶ ἐν εἴδει, ὅτι τῶν ἀνθρώπων of μὲν 
>) 

ἐν 25 ὑγιαίνουσιν of δὲ νοσοῦσι, δύνανται χαὶ uh συνυπάρχειν ξαυτοῖς, ὡς χαὶ 
5 ~ ~ 

τῇ Εἰσαγωγῇ εἴρηται, ἐν τῷ αὐτῷ χατ᾽ ἀριϑυὸν ὑποχειμένῳ χαν τῷ gece 
4 

~ 

μέρει χαὶ ἐν TH αὐτῷ χρόνῳ χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ. οὗτος χαὶ ὃ δεύτερος 
‘ ‘ 

χανών. τρίτος χανὼν ὅτι τὰ ἐναντία ἣ ὑπὸ ἕν Ἴξνος ἀνάγονται, ὡς λευχὸν 

χαὶ μέλαν ὑπὸ τὸ γρῶμα. 7 ὑπὸ ἀντιδιῃοημένα τ ὡς διχαιοσύνη χαὶ H ἀν SC 1) "1 ey | 
3 7 > \ ~ 5 ΄ ς ~ ΄ 

80 ἀδιχία ὑπὸ ἀρετὴν χαὶ χαχίαν, ἢ οὐχ ἀνάγονται ὑπὸ γένος τῷ αὐτὰ γένος 

εἶναι, ὡς τὸ ἀγαϑὸν χαὶ χαχόν" ταῦτα γὰρ γένη εἰσί. χαὶ οὐ δώδεχα at 
χατηγορίαι τούτων προστεϑέντων: ταῦτα γὰρ γένη εἰσὶν οὐχ οἷα τὰ παρὰ 
) > ΄ ΄ \ ~ G ~ Neg Ἀριστοτέλει διαμερισάμενα πάντα τὰ ὄντα, χαὶ τὸ τελοῦν | ὑπὸ τοῦτο τὸ 989: 

΄ > v > ΄ ~ ᾿ - Seas 

γένος Om ἄλλο οὐ τελεῖ (nat γὰρ ἐχρήσατο τῷ διωρισμένῳ ποσῷ ἐπὶ 

35 τῶν δέχα on “ριῶν, οὐ Pe τῷ συνεχεῖ, δέχα λέγων τὰ γενιχώτατα, ὧν 

τὸ ἕτερον οὐ τελεῖ ὑπὸ τὸ ἕτερον" δέχα γὰρ φωνὰς εἶπεν ἁπλᾶς σημαινούσας 

3 pr. τὸ om. P μόνον Καὶ “zat om. P 5 περιασπίζεται P 6 πανουρ- 

yeta HP 7 ἀνδρίᾳ Καὶ 9. μάχεται--ἔλλειψις (10) om. P 10 alt. δὲ om. KP 
12 ὡς γὰρ--ἀντίχειται (13) om. P 14 τῶν om. Καὶ 15 χαχοὺς xat τοὺς ay. coll. H 

15 γὰρ scripsi: δὲ 1101] 10 ἐνεργήσειεν ΗΚῚΡ χινοῦσιν] χοινοῦ Ρ: scribas 

μισοῦσιν 18 pr. τῶ om. HP 19 λεγούσει H! μάχονται --- πᾶς avip. δίκαιος 

(21) in mrg. suppl. H 20 λέγον (utrobique) H 25.26 ἐν τῇ Eloay.] p. 83,2 
28 & om. K 29 co om. HP 91 αἱ om, KP 3d ἀριστοτέλην P 
35 τῷ] τὸ P 
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to or 

30 

35 

ey ~ , ~ ool wy , ΄ > 

ἁπλᾷ πράγματα διὰ μέσου ἁπλῶν νοημάτων ἕχαστον τούτων χαϑ᾽ ἑαυτὸ 
> 

ται ἀμιγὲς τοῦ ἑτέρου), ἀλλ᾽ οἷα τὰ παρὰ []ἰλάτωνι διὰ πάντων 
~ hers 334 7 \ ΄ , ΄ ~ » ~ 

διήχοντα χαὶ Gr ἀλλήλων: οὗτος γὰρ πέντε λέγει γένη TOD ὄντος χαὶ τῷ 
χέχρηται χαὶ τῷ διωρισμένω τρόπῳ αὐτὰ ϑεωρῶν τὰ πράγματα 

᾿ ΄ \ ~ ΄ “ ΄ - 
χαὶ τὰ νοήματα ywpls φωνῶν, ὡς ἔχουσι φύσεως συνυπάρχοντα ἀλλήλοις, 
συνεχὲς μὲν νοήσας τὴν δίιξιν τῶν πραγμάτων δι᾽ ἀλλήλων, διωρισμένον 

τὸ ἀσύγχυτον τῶν διελθόντων: τὸ γὰρ ἀγαϑὸν zal τὸ χαχὸν διὰ τῶν 

χα χατηγοριῶν διήχουσ', χαὶ ἀγαϑὸν μὲν ἐν οὐσία γένεσις χαχὸν δὲ φϑορά, 
b] ~ 3 sy ad ΄ > - 2 ~ 

ἐν ποσῷ ἀγαϑὸν μὲν τὸ δίπηχυ λόγου χάριν χαχὸν Ge τὸ πηχυαῖον, ἐν ποιῷ 
. \ , > 5 , > la ’ x Ψ 

ἀϊαϑὸν μὲν συμμετρία χαχὸν δὲ ἀσυμμετρία, ἐν πρός τι ἀγαϑὸν μὲν τὸ ἔχειν 
. 

wh a 

x oo) X . τ ~ 4.5. ΠῚ ᾿ Η ~ ΄ X a 
χαχὸν δὲ τὸ μὴ ἔχειν, ἐν τῇ ποτὲ ἀγαϑὸν μὲν τὸ πλεῖν ϑέρους χαχὸν δὲ τὸ 

, 
ι 

ι 

ϑ 
πλ διαιτᾶσϑαι χαχὸν ΄ 

~ ~ 2 ~ ὌΠ ΩΝ δ) Ay δεν “5 εἰν χειμῶνος, ἐν τῷ ποὺ ἀγαϑὸν μὲν ἐν ὑγιεινῷ χωρ 

ὃὲ ἐν νοσερῷ, ἐν τῷ χεῖσϑαι ἀγαϑὸν τῷ νοσοῦντι ἢ τοιάδε ἀνάχλισις χαχὸν 
a. = ‘> > ~ Va a ἈΝ ἘΣ = ἘΞ Ξ f. ” Lo Ξ 

δὲ ἢ τοιάδε, ἐν τῷ ἔχειν ἀγαϑὸν μὲν τὸ ἔχειν τέχνα 7 σίδηρον 

αὐτὸς γὰρ ἐφέλχεται ἀνὸρα σίδηρος" 
τῇ v > ~ ~ > x ΄ 

χαχὸν ὃ ἔχειν, ἐν τῷ ποιεῖν ἀγαθὸν τὸ διδάσχειν χαχὸν δὲ τὸ a [ἴω ΓΞ 
Mv. O- 

32> ~ ~ , > ἂχ VN τον τον 2 \ >. \ 999 ~ \ 
ἀδιχεῖν, ἐν τῷ πάσχειν ἀγαϑὸν τὸ διδάσχεσϑαι χαχὸν δὲ τὸ ἀδιχεῖσϑαι. χαὶ 

οὕτως μὲν 6 ᾿ΔΑριστοτέλης ἐναντία γένη εἶναί φησι τὸ ἀγαϑὸν χαὶ τὸ χαχόν. 
5 4 >i 3 9X > ΄ ΄ > Ἁ \ 4 στ, 

ἀχριβολογουμένοις δὲ οὐδὲ ἐναντία φανήσεται, ἀλλὰ χατὰ στέρησιν χαὶ ἕξιν 

ἐναντίων ἑχάτερον εἰδοπεποιῆσϑαι χαὶ ὡρισμένην Ὁ 
La) 

εὶ io < ἀντιχεῖσϑαι" Get 7 
΄ 5 tea \ \ \ , ὌΝ \ 5 v ε 

ἔχειν φύσιν, ὥσπερ τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν τὸ δὲ χαχὸν οὐχ EYEL wpt- 
΄ ΄ > CIS 5 ΄ - si Ἃ 

συένην ὑπόστασιν: ἀμετρία γάρ τίς ἐστιν, ἢ δὲ ἀμετρία πῶς εἶδος ἄν σχοίη 
΄ ΄ og 33. c ~ ¢ ε΄ ΄ - >? σ Cc J = 

ὡρισμένον; ὅϑεν οὐδὲ ὁρισμῷ ὑποπίπτει ἢ χαχία, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἢ στέρησις 
5 

οὕτω χαὶ ἣ χαχία 
se eeeey ΟῚ ἘΠῚ ΠΣ oe eS > ae, = ΄ ΟὟ Ξο σε ΄ 
ἢ χατ ἔλλειψιν: ἐχείνης γὰρ ἐν συμμετρία ϑεωρουμένης ἢ τοῦ μετρίου 

ων ὧν ὦ παρατροπὴ χαχίαν 

< a μπὰς - wy ~ am, 
< o a o 

. 
a ° ce p.14222 Διχαιοσύνη δὲ χαὶ ἀδιχία ἐν τοῖς eva 

υὲν γὰρ ἀρετὴ τοῦ δὲ χαχία τὸ γένος. 
> 4 a 2 

Ἰστέον ὅτι εἰ 

ἵ 
\ δ'.5 ’ 7. ΄ \ 3 9 Pa | χαὶ ὑπὸ τὰ ἐναντία τελεῖν γένη ἔφη τὰ ἐναντία, οὐ χατὰ 

τὸ γενιχώτατον αὐτῶν γένος εἴρηχεν, ἀλλὰ χατὰ τὸ προσεχὲς χαὶ ὑπαλληλον" 

ἀνάγχη γὰρ πάντα τὰ ἐναντία ὑπὸ τὸ αὐτὸ τελεῖν γένος" εἰ γὰρ χαὶ ἢ 
35 ΄ ὶς τ N ΄ ~ WRC LIEN ΄ ( fee x > ΄ 3 . ‘ ἀδιχία ὑπὸ τὴν χαχίαν τελεῖ χαὶ ἢ διχαιοσύνη ὑπὸ τὴν ἀρετήν, ἀλλὰ χαὶ 

΄ > ΄ ΄ ΄ g 5 ~ 2 , \ 

ἢ ἀρετὴ χαὶ ἢ χαχία Oo’ ἕν τι τελοῦσι χοινὸν γένος, τὴν ἕξιν λέγω xat 
ὯΝ 

τὴν | διάϑεσιν, αὐτὰ ὃὲ ὑπὸ thy ποιότητα, ἥτις ἐστὶ γένος γενιχώτατον 259) 

2 δα οἷα add. obyinmrg.K ὅὅ πέντε λέγει γένη] ef. Plat. Sophist. p. 254 Ὁ." τῷ] τὸ Η 
10 ἀσύμμετρον Ρ an ἐν (tH)? 15 Hom. π 294 17. 18 zat οὕτως-- 

ὑποχειμένῳ (251,83) fort. scholiastae debentur, nam ἀχριβολ. (19) — ὑποχειμένῳ (251, 3) paene 

ad verbum congruunt cum Philop. p. 190,28— 191,14 ἀχριβολογουμένοις Philop.: ἀχρ 

βολογούμενα ΗΚΡ 20 εἰδοπεποιεῖσθαι Η: εἰδοποιεῖσϑαι KP 22 πῶς εἶδος ἂν scrips 
92 

6 δίηξις libri 

ποσαχῶς av HKP: πῶς ἂν εἶδος Philop. 3 δρισυῷ Philop.: ἐν ὡρισμένω HKP 
ἀποπίπτει Ρ 25 παραγίν. Philop.: γίνεται HKP 26 ϑεωρούμενος P 

30 pr. τὰ om. KP 31 αὐτὸν HP 32 7 om. P 33 ὑπὸ τὴν ap. ἡ Gre. coll. K 

λον χῶσι miata ἐχνῶι» 



ELIAE IN CATEGORIARUM e. 11. 19 [Arist. p. 14222. 26] 251 

, 5 ΄ , ) > ΄ ,᾿ ~ ΄ 5 » 

πάντων ἐναντίων. χαὶ εἰχότως OM ἕν τὰ ἐναντία τελοῦσι γένη" ἐσπούδασε 

Ὡς εἰ Ξ [0] < ἴλληλα αὐτῶν εἰδυῖα πόλεμον ἀνωϑέν τε χαὶ x 
Νὴ , ’ ( x ~ ~ 

ἐν τῷ χοινῷ γένει χάτωϑεν δὲ τῷ χοινῷ ὑποχει- 
~ ei “4 id ~ / 

μένῳ. ταῦτα χαὶ περὶ ἀντιχειμένων χαὶ ἢ παροῦσα ϑεωρία. 

σι ἝΞΙ { 
oOo 

ΕΣ 
, 

προτέρου. 

ra , S 4 ΄ 

Καὶ περὶ προτέρου διαλέγεται 6’ Ἀριστοτέλης: ἐδεήϑη γὰρ χαὶ τούτου 
> , > ~ ~ a o Η ͵΄ > os 

οὐ μόνον ἐν τῷ τῶν EE LOY τυήματι, ὅτε THY οὐσίαν SrypEr εἰς πρῶτον 
ΠΩ͂Σ - Sep mie τον Ν 

χαὶ δεύτερον χαὶ OTE πρώτην cheys τὴν οὐσίαν τῶν ἄλλων χατηγοριῶν, 

πρός τι, ὅτε πρότερον τὸ αἱσ vie ὃν 10 δεύτερον GE τὸ ποσὸν, ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς πὶ Ἶ wy 

~ >) ΓΑ \ XN 5 ἈΝ ~ 5 5 

τῆς αἰσθήσεως χαὶ τὸ ἐπιστητὸν τῆς ἐπιστήμης, χαὶ ἐν τοῖς ἀντιχειμένοις 
~ v: \ / st >} , oT fe \ 

OTS πρῶτα -ἐλεγε TA πρός τι, δεύτερα τὰ ἐναντία, τρίτην τὴν ἕξιν zal thy 
if 

, , >) = ~ ~ 

στέρησιν, τετάρτην ἀπόφασιν xual χατάφασιν. ὃ οὖν ποιεῖ TO τρίτον TUAUS 
᾿ ~ re ~ ~ ’ , Se Qa 2 

πρὸς τὸ (δεύτερον) τῶν Κατηγοριῶν τμῆμα, τὰ χρήσιμα διδάσχον πρὸς 
> ~ ~ >) \ Ν Ὁ, \ 

15 ἐχεῖνο, τοῦτο ποιεῖ αὐτὸ πρὸς ξαυτὸ χαὶ τὰ χρήσιυα διδάσχει, ὧν ἐδεήϑη ἐν 
~ _\ ~ \ ~ ΄ , + 

τῷ περὶ τῶν αντιχειυξνωὼν λόγῳ. πανταχοῦ τὰ προς τινα OLOdGx% αλίαν ἑτέρων 
‘ 

es epevereva: 6 ὕστερον διδάσχει. ΞΟ Ὲ ὃξ λέγων τὰ πρότερα, πέντε 

αὐτὰ ἀπαριϑμεῖτο 
Α \ 

f , ὡς ἑνὸς μὴ ὄντος χυρίως προτέρου. χαὶ 
2 et, 

λέγων αἰτήματα πέντε, ἕξ αὐτὰ dean ϑμεῖται, ὡς ἑνὸς uy ὄντος αἰτή 

20 μᾶτος. διὸ χαὶ δυνάμενος ἕχαστον εἶδος τῶν ἅμα ξἑχάστῳ εἴδει τοῦ re 

| ἀντιθεῖναι τῷ ἑνὶ οὐχ ἀντέταξεν ὡς ἀλλοτρίῳ φιλοσοφίας. διαιρεῖται δὲ 

1G 
AY ( mae ΟΣ 

= 

> 

ὡς γένος εἰ τὸ πρότερον εἰς ταῦτα οὐχ ὡς γένος εἰς εἴδη ἐν γὰρ τοῖς 
Ἂ a ΄ > ~ l4 

οὐχ ἔστι τὸ μὲν χυρίως τὸ δὲ οὐ χυρίως. ἕν τοίνυν εἶδος τοῦ προτέ 
\ ‘ /, a ’ 5 σ \ ~ 4 , 

TO χατὰ χρόνον, ὃ χαὶ χυρίως πρότερον, οὐχ ὅτι χαὶ τοῦ φύσει προτέ 
- Ἴ ΒΞ Ty > \ ~ Ὁ ἂν ΄ ~ ~ v ΄ Υ aN 

25 πρότερον, ἀλλὰ τῇ συνηϑεία χυρίως τοῦτο πρῶτον ἔγνωσται, ws τὰ Τρωϊχὰ 
~ - - Cen 1 ΄ xy \ κ ΄ 

τῶν Μηδιχῶν χαὶ [Πλάτωνος Σωχράτης. GAR ἐπὶ μὲν ἐμψύχων χαὶ τ Sue 

χαὶ μ΄ π λέγετα:, ἐπὶ 08 ἀψύχων παλαιότερον μόνον. δεύτερον εἶδος 

τοῦ προτέρου τὸ συναναιροῦν χαὶ Uy συναναιρούμενον. συνεισφερόμενον χαὶ 

μὴ συνεισφέρον, ὡς τὸ ζῷον τοῦ ἀνθρώπου φύσει πρότερον χαὶ ἣ αὐγὰς τῆς 

80 δυάδος. οὐ λέγω δὲ χαὶ τὸ χαϑολιχώτερον" ἢ γὰρ wovas τῆς δυάδος φύσει μὲν 
΄ cin ΄ 

προτέρα, χαϑολιχωτέρα δὲ οὐχ ἔστιν Od γὰρ λέγεται ἢ δυὰς μονὰς τῷ τοῦ γένους 
3 , ~ 

ὀνόματι. τρίτον εἶδος τοῦ προτέρου τὸ τῇ τ 
vA a. ra 1 O€ 

ἄξει πρῶτον, ὥσπερ at BIE 

ἐπειδὴ at yoauurxat δείξεις οὐ τῶν λέξεων τὰ δὲ Ἰράμματα τῶν στοιχείων, 
δέονται τῶν στοιχείων εὐϑὺς διὰ τῆς χαταγραφῆς δειχνύουσαι τὸ σχῆμα ἤγουν 

3 post γένει add. κάτωϑεν (sic) μὲν κοινῷ γένει Ρ 5 post προτ. add. χαὶ ὑστέρου K 

Ὁ πρότερον ἑτέρου ἕτερον Arist. Ὁ. δευτέραν HP ἔλεγε] p. 2411 10 ἐν τοῖς 

πρός τι] p. 7623 12 ἔλεγε] p. 11030. 14 δεύτερον inserui 10 παντ.---διδάσχει 

(17) eicias τινα scripsi: te libri 18 στοιχειωτὴς] cf. Euclid. Elem. 1 p. 8. 9 not. 

(Heib.) 20 δυναμένου KP 21 ἀλλοτρίου HP 22 ἐν yap — εἴδη in mrg. 

suppl. H 30 alt. χαὶ om. P 31 μόνος P 33 γραμματιχαὶ P 



25? ELIAE IN CATEGORIARUM ec. 12. 13 [Arist. p. 14026, 24] 

Ἢ “.» ΄ \ > ~ \ ΄ ͵΄ 
τὸ διάγραμμα γραμμικόν, χαὶ πολλοὶ ἐροῦσι μαχροὺς | λόγους write 290r 

Ἰράμματα μήτε συλλαβὰς εἰδότες. χαὶ τὰ προοίμια χαὶ at διηγήσεις τῶν 
΄ » ΄ v cr a7 ~ 

ἀγώνων τῇ τάξει πρότερα: ὃ γὰρ ἄτεχνος paoe δύναται τοῖς προοιμίοις 
ἀπ ἐν + ΄ 5 ” vv , 

ἐπὶ τέλει χρήσασϑαι. χαὶ οἱ ἀρεοπαγῖται οὔτε ἐπιλόγων οὔτε προοιμίων 
εἰ ὃ ἠχροῶντο. ταῦτα τῇ τάξει πρότερα" ἔξεστ'! γὰρ προτάξαι ἡμᾶς ἃ βουλόμεϑα. 

τέταρτον εἶδος τοῦ προτέρου τὸ ἀντιστρέφον χαὶ ἐξισάζον, ὁπωσοῦν GE 

αἴτιον ϑάτερον ϑατέρῳ τοῦ εἶναι, ὡς πατὴρ zat vids. ταῦτα ἀντιστρέφει, 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν πατὴρ χαὶ τοῦ εἶναι τῷ υἱῷ ὡς ἀνθρώπῳ αἴτιος χαὶ τῆς 

σχέσεως, ὃ δὲ υἱὸς τῆς σχέσεως μόνης τῷ πατρὶ αἴτιος. πέμπτον εἶδος 

10 τοῦ προτέρου τὸ χατὰ τὴν ἀξίαν, ὥσπερ λέγομεν πρωτεύοντας ἐν πόλει, 
: 5 ΄ \ 

ὅπερ ἀλλότριον τοῦ προχειμένου" οὐ γὰρ φιλοσοφίας τὸ λογίζεσθαι τύχας 

ἅ. 
= 
a 

is ‘ ‘ ; 
bE) ΄ - 

εἰδυίας ᾿ 
δὰ “ ΄. 4 (tnd ΄ ΄ 

τὸ τῆς τύχης (γὰρ) ῥεῦμα μεταπίπτει ταχύ : 

χαὶ τὸ 

18 ὦ μῆτερ, (ἥτις) ἐχ τυραννιχῶν δόμων 2 
δούλειον ἦμαρ εἶδες. 

εἰσὶ δὲ πέντε τρόποι δι᾿ αἰτίαν τοιαύτην τὸ πρῶτον 7 ἐν λόγοις χαὶ ποιεῖ 
\ Ud ~ ~ 

ΠΤ ΄ “᾿ ~e \ 

~ Ρ “᾿ ΄ . - “ > 

τὸ τῇ τάξει πρῶτον, 7 ἐν πράγμασι. χαὶ τοῦτο διχῶς: ἢ γὰρ Gt ἑαυτὸ 

ἡ OV ἄλλο, xat εἰ δι᾿ ἑαυτό, ἢ μεῖζον χαὶ ποιεῖ τῇ φύσει πρῶτον 
) anh \ “ Ν -᾿ ia ἮΝ 4 Ly el ry Ὁ ϑ A Cried = γ ΟῚ Ἢ -- ἘΝ τὸν 2 -“ Ξ ς - 50 (μεῖζον γὰρ τὸ ζᾷον τοῦ ἀνθρώπου), 7 ἴσον χαὶ ποεῖ τὸ ἀντιστρέφον, ὡς 

ἐπὶ πατρὸς χαὶ υἱοῦ. (et) δι᾿ ἄλλο δέ, 7 διὰ τὸν χρόνον χαὶ ποιεῖ τὸ 
οὐ 

πρῶτον ἤγουν τὸ παλαιότερον, ἢ διὰ τὴν ἀξίαν χαὶ ποιεῖ τὸ πέμπτον, ὅπερ 
δα δα Ve 

~ 

ἀλλότριον ἐδείχϑη τῆς φιλοσοφίας. 

Tah. 

~ dee! a. , ΄ - 

p. 14024 “Apa δὲ χυρίως λέγεται ὧν ἣ γένεσις ἐν τῷ αὐτῷ Wo σι 
ὡμώ Dee: 

Καὶ περὶ τῶν ἅμα διαλέγεται ὃ ̓ Αριστοτέλης" ἐδεήϑη γὰρ χαὶ τούτων 
εἰς τὰς χατηγορίας, ὅτε ἔλεγε τὰ πρός τι ἅμα τῇ φύσει εἶναι, χαὶ ὅτι οὐ 
μόνον τὰ ἐναντία ἄμεσα 7 ἔμμεσα, ἀλλὰ χαὶ τῶν πρός τι τὰ μὲν ἄμεσα 

80 τὰ ὃξ ἔμυεσα (ἄμεσα πρός τι δεξιὸν χαὶ ἀριστερόν, ἔμμεσα δὲ μεῖζον ἔλαττον" 

μέσον γὰρ τὸ ἴσον: χαὶ τὸ πρότερον χαὶ τὸ ὕστερον: μέσον γὰρ τὸ Gua), 
χαὶ ὅτι τὰ ἅμα ex τῆς ἀποφάσεως τῶν ἄχρων γνωρίζονται" ἃ γὰρ μήτε 
πρότερα ἀλλήλων μήτε ὕστερα, ταῦτα ἅμα. τρία δὲ εἴδη τῶν ἅμα λέγει; 

‘ 

2 εἰδότες om. P ὃ 6 γὰρ] οὐ yap οὐδὲ H: οὐδὲ yap P 5 ἔστι KP 6 tod om. HP 

τὸ om. P ἀντιστρέφον ScripSi: ἀντιστρεφόμενον libri 7 ϑατέρου (alt. 1) HP 

8 τῷ υἱῷ seripsi: tov υἱὸν libri 7.9 ὡς ἄνϑρωπῳ et τῆς σχέσεως om. K 10 zat 
ἀξίαν K mpotevovtas HK: eee Ρ 13 τὸ τῆς τύχης. .1 Menandr. fr. 94,5 
(p. 29 Kock) yap om. libri ey tov HKP 14 χαὶ] zatad K: evan. H © 

15 ᾧ μῆτερ δούλειον (δούλιον H) ἦμαρ εἶδες 2x τυρ. ὃ. HKP (cf. Eurip. Hec. 55. 56) 
19 εἰ om. HP 21 ef inserui 25 δὲ λέγ. ἁπλῶς μὲν χαὶ χυριώτατα ὧν 7 γέν. ἐστιν Arist. — 

28 ἔλεγε] p. 7615 οὐ] εἰ K 29 post πρός τι addita δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν del. P 
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ELIAE IN CATEGORIARUM ς. 13. 14 [Arist. p. 14024. 18418] OF 

zat τρία ἀντιχεῖσϑαι τοῖς τέσσαρσιν εἴδεσι τοῦ προτέρου: τῷ yap ἕνί, ὡς 

εἴρηται, οὐδὲν ἀντιτίϑησι. πρῶτον δὲ εἶδος τῶν ἅμα τὸ τῷ χρόνῳ dua, ὡς 

τὰ μόριχ τοῦ εὐ ον τοῦτο τως AU. χαὶ ἀντίχειται τῷ χατὰ χρόνον 

τερον εἶδος τῶν ἅμα τὸ ἀντιστρέφον ual ἐξισάζον. μηδαμῶς 
ὲ pee αἴτιον τοῦ εἶναι, ὡς τὸ oe χαὶ TO ἀριστερόν: ὡς μὲν 

ap δεξιὸν χαὶ τὸ ἄμα χαὶ ἀντιστρέφοντα, ὡς δὲ πράγματα οὐδὲν 
οὐδενὸς αἴτιον" οὐδὲ γὰρ 7 δεξιὰ χεὶρ τῆς ἀριστερᾶς αἰτία χαὶ τὸ ἀνάπαλιν 

ὡς χεὶρ χειρός. τοῦτο τὸ σημαινόμενον δύο σημαινομένοις τοῦ προτέρου 

αἀντίχειται, τῷ τῇ φύσει metic ἐν ᾧ τὸ μεῖζον χαὶ ἔλαττον (τοῦτο γὰρ 
Vv 4 \ ΕΥ ΄ ~ aX 2 

ἴσον χαὶ μόνον), χαὶ TH αντιστρέφοντι μὲν “ATH τὸ εἶναι ὁπωσοῦν δὲ δυνα- 
΄ Seas >v ‘Cas, ΄ . eer ἢ 

μένῳ αἰτίῳ εἶναι τῷ ἑνί, ὡς πατὴρ χαὶ vias: ἐν ταῦϑα γὰρ οὐδὲν οὐδενὸς 990ν 
" e > , , ~ αἴτιον, WS TO δεξιὸν χαὶ ἀριστερόν. τρίτον σημαινόμενον τῶν Gus τὸ τῇ 

> > ~~ a l4 5 Vv 

St ἅμα, ὡς τὰ ἐχ τῆς διαιρέσεως χαταγόμενα, τὸ λογιχὸν xal ἄλογον" 
τὸ ἀντίχειται τῷ τῇ τάξει προτέρῳ. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 

2 ᾿ ΄ 5 πὰ 

Ey’ αἷς διαλέγεται χαὶ περὶ χινήσεως, οὐχὶ τὸν πρέπονξα τῇ φυσιχῇ 
Lf 

χῆς τέτ eee λόγοις 

πὶ ἐν τῷ τρίτῳ" οὐ 1 νῦν ὁρίζεται τὴν χίνησιν οὐδὲ λέγει τὰ αἴτια τῆς 
‘ ‘ 

τρόπον" τοῦτο γὰρ ποιεῖ ἐν τοῖς τελευταίοις τῆς Door 

χινήσεως. ἀλλὰ τὸν πρέποντα τῇ διαλεχτιχῇ τρύπον διαλέγετ τ αὐτῆς. Ot 

5 , ~ Ν . ~ \ 

ἀπαριϑμεῖται τὰ σημαινόμενα τῆς χινήσεως, λέγει τὰς Εν αὐτῆς χαὶ 

ποία ποίᾳ ἀντίχειται. διαλέγεται ὃὲ περὶ χινήσεως, ἐπειδὴ ual αὐτῆς 
29.7 > rw, 2 ᾿ ~ 5 ΄ γ σ τ , \ \ 

ἐδεηϑη ἐν tats χατηγορίαις, ἐν μὲν τῇ οὐσία λέγων ὅτι ἢ οὐσία χατὰ τὴν 
» f ec ~ \ ~ ἢ ω" 3 \ ω 7 Ὁ ἊΝ A 

οἰχείαν ἑαυτῆς μεταβολὴν τῶν ἐναντίων ἐστὶ dextixy (ἢ ὃὲ μεταβολὴ 
ΠΡ ἘΞ NG ὥν,. πο ππερόπ ΠΕ ΧΑ ΣΝ aed Ie ἸΟΙΣ ΚΞ ΕΠ come ΄ χίνησις), καὶ ἐν τῇ ποιότητι, ὅτε ἔλεγε τὰς ἕξεις [χαὶ διαϑέσεις] ἀμεταβλήτους 

εἶναι, 7 δὲ μεταβολὴ χίνησις (ποτὲ γὰρ χαὶ αὗται Pee ER ἐν μεγάλῃ 
- σ , Ἂ“» Vy 

μεταβολῇ), χαὶ ὅτε τὸν λόγον χαὶ τὴν δόξαν ἔλεγεν αὐτὰ μὲν ἀχίνητα δια- 
Sys τοῦ δὲ SYUOT et Soh) τος χαὶ ἡτὸὼ S40 OAKEL Se 6s eee τατος jue ταβάλλοντος χαὶ αὐτὰ μεταβάλλειν. ἕξ δὲ 

-Ὁ , / 

εἴδη τῆς χινήσεως" γένεσις, φϑορά, αὔξησις, μείωσις, ἀλλοίωσις, ἢ χατὰ τόπον 

μεταβολή. ἕξ δὲ εἴδη εἰσὶ δι’ αἰτίαν τοιαύτην: 7, ais ἐξαάλλαξίς ἐστι 
vv - a ~ ~ , " 

χαὶ ἔχστασις. ἐξίσταται δέ τις 7 Eavtod χαὶ ποιξῖ γένεσιν χαὶ φϑοράν, 7 
Tae 2 ὃ 

τῶν ἑαυτοῦ (χαὶ τοῦτο διχῶς: ἢ γὰρ μεριστὸν χαὶ ποιεῖ τὸ ποσόν, ἐν ᾧ 

μείωσις, 7 ἀμέριστον χαὶ ποιεῖ τὸ ποιόν, ἐν ᾧ ἢ ἀλλοίωσις), αὔξησις χαὶ 
δ » \ SAN \ ~ ‘ \ , , ΄ \ ΄ \ 
ἢ τῶν περὶ αὐτὸν χαὶ ποιεῖ τὴν χατὰ τόπον μεταβολήν" ὁ γὰρ τόπος περὶ 
ἡμᾶς χαὶ οὐχ ἐν ἡμῖν. ἰστέον δὲ χαὶ τοῦτο, ὅτι οὐχ ὡς γένος εἰς εἴδη | ih ’ C ἱ | 

ἢ χίνησις διαιρεῖται" ἐν yap τοῖς ὡς γένος εἰς εἴδη διαιρουμένοις οὐχ ἔστι 
τάξις- προτέρα ὃὲ ἢ χατὰ τόπον χίνησις τῶν λοιπῶν διὰ τὰ οὐράνια" ταῦτα 

γὰρ τὴν μὲν χατὰ τόπον χίνησιν Sy: οὐδεμιᾶς δὲ ἄλλης χινήσεως 

μετέσχον, οὔτε γενέσεως ἣ φϑορᾶς, οὐχ αὐξήσεως ἣ μειώσεως ἢ ἀλλοιώσεως. 

Τρία προεϑέμεϑα ζητῆσαι περὶ χινήσεως, τὴν ἀπαρίϑμιησιν τῶν εἰδῶν 

2 εἴρηται] p. 251,21 τῶν] τοῦ HP 8 σημαινόμαινον οἱ σημαινομαίνοις P 

9 ἔλλαττον Η! 10 τῷ] τὸ Ρ ὁποσοῦν Ρ 15 ante ἐφ᾽ οἷς addas lemma 
p. 15413 [6 τελευτέοις H τοῖς φυσιχοῖς P! 18 τὸν om. K 21 ἐδεήϑει Ρ 

λέγων] p. 4210 22 post ἐστὶ add. δὲ P 23 ἔλεγε] p. 8b27 nat διαϑέσεις delevi 

24 γὰρ] an δὲ ὃ 25 καὶ ὅτε---μεταβάλλειν (26) ante χαὶ ἐν τῇ ποιότητι (23) transponas 
ἔλεγε] p. 4194 90 δὲ] γὰρ Καὶ 38 προεϑέμ.] ν. 19 



254 ELIAE IN CATEGORIARUM ec. 14 [Arist. p. 15213. 61] 

αὐτῆς χαὶ τὰς διαφορὰς αὐτῆς χαὶ ποία (moty) ἐστὶν ἐναντία, ὧν τὸ πρῶτον 
᾿] ὃ “ if 

διήνυσται ἡμῖν. ἀλλ᾽ εἴπωμεν τὸ δεύτερον, τὸ 
ν 

ξ 

τοις RE oie το νι. ὁ τ ΝΕ 5 ΑΜΒ ΒΩ τες Ξ 
φορὰς αὐτῆς. ὅτι μὲν οὖν ἢ χατὰ τόπον οὐδεμία ἐστὶ τῶν ἄλλων, δηλοῦσι 

τὰ οὐράνια, ὡς προείρηται, ταύτην μόνην ἔχοντα οὐδεμίαν ὃ 

5 ὅτι δὲ χαὶ αἱ ἀντιχείμεναι οὔκ εἰσιν αἱ αὐταί, shi eB δῆλον: οὐ γὰρ 
ταὐτὸν ie γένεσις τῇ φϑορᾷ: ἣ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι 

ς, ἣ δὲ ἀπὸ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ ὄν. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἢ αὔξησις 
ἘΞ Dsl 4 ue Ae oN ee 2) SAN ΕΞ = γος > Yo Pt Vv ΄ 

ταῦτον᾽ Ἢ μὲν γὰρ ἄπο ἐλάττονος ογχοὺ εἰς μείζονα ἀγει, ἢ 291: ! 

ay ν ‘ fe 5» 45 ΄ ΄ ΄ Ὁ ~ ax > ¢ as Ve 

6& ἀπὸ μείζονος εἰς ἐλάττονα, ἢ μείωσις. δοχοῦσι ὃὲ αὗται at δύο, αὔξησις 

10 χαὶ βείωσις seca πως εἶναι χαὶ συγχρίσεις χαὶ ἀλλοιώσεις. πρὸς 6 

φαμεν ὅτι οὐ ταὐτὸν ἀλλοίωσις χαὶ αὔξησις: πολλὰ γὰρ αὔξονται μὴ ἀλλοι- 
ύμενα" τὸ γὰρ τετράγωνον γνώμονος περιτεϑέντος ηὔξηται μέν, οὐχ Lye ται 
g οὐδὲ ἢ ustwors χαὶ ἀλλοίωσις ταὐτόν: ἀφαιρεϑέντος γὰρ τοῦ αὐτοῦ 

Ἰνώμονος μεμείωται μὲν τὸ τετράγωνον, οὐχ ἠλλοίωται 62. ἀλλ᾽ οὐ συνάδει 
15 τὰ νῦν λεγόμενα τοῖς ἐν τῇ Φυσιχῇ οὐχ ἂν γὰρ πάσχοι ὃ ᾿Αριστοτέλης 

ἐν τῇ Φυσιχῇ γενέσϑα: αὔξησιν χωρὶς ἀλλοιώσεως: τὴν γὰρ αὔξησιν βούλεται 
χαὶ χωρὶς σωμάτων εἶναι μονάδων χαὶ χατὰ τὰς τρεῖς γενέσϑαι διαστάσεις 
yor ὑπὸ φυσιχῆς Ψυχῆς. οὐ χυρίως οὖν αὔξησις ἐπὶ τετραγώνου οὐδὲ ἐπ 
εὐθείας προσϑήχην δεξαμένης οὐδὲ ἐπὶ δεξαμενῆς ὕδωρ δεξαμένης εἰς προσ- 

>= 

20 ϑήχην. φέρε οὖν ἡμεῖς ταῦτα διαχρίνωμεν ἄλλως" ἰστέον ὅτι πᾶσαι at 

χινήσεις δέονται τῆς χατὰ τόπον Pe χαὶ ἢ Ὑένεσις (Get Ἰὲρ χατα- 
> 

τόπο 

βληϑῆναι τὸ σπέρμα ἐν τῇ το ἢ ἐν τῇ γῇ); ἀλλὰ καὶ ἢ αὔξησις τῷ { 

Νὰ , ci = ε ~ , ΄ τω 
πλείονα τύπον χαταλαβεῖν, χαὶ ἢ μείωσις τῷ ἐλάττονα τόπον χαταλαβεῖν, 

\ ὶ 
τ 

te 34 ΄ ~ Ve FG \ \ \ > ΄ ε wen 

χαὶ ἢ ἀλλοίωσις τῷ ἔξω γενέσϑαι τὸ ϑερμὸν περὶ τὴν ἐπιφάνειαν, ὡς ἐπὶ 

25 τῶν ϑυμουμένων, ἣ ἐντός, ὡς ἐπὶ τῶν ay δου εν ἢ φοβουμένων. οὐχ 

ἐξ ἀνάγχης οὖν ἢ χατὰ τόπον χίνησις ἢ αὐτὴ ταῖς ἄλλαις, χἂν εἰ πᾶσαι 
Q/ ~ > ΄ εἰ \ ~ bi} ~ / 

δέωνται αὐτῆς, διὰ τὰ οὐράνια. ὁμοίως χαὶ τῆς ἀλλοιώσεως πᾶσαι δέονται, 
Ὕ 

ἢ Ἰένεσις ἵνα ποιήσῃ σάρχα, ὀστοῦν καὶ τὰ τοιαῦτα, ἢ αὔξησις ἵνα ποιήσῃ 
> A 5 vn ΄ 5 οἰ ~ ald ΄ > , 4 ν 

χυμόν, αἷμα, χαὶ οὐχ ἤδη ἢ αὐτὴ ταῖς ἄλλαις ἢ ἀλλοίωσις: πολλὰ γὰρ 

80 ἀλλοιοῦται μὴ αὐξανόμενα, ὡς τὰ λευχαινόμενα 7 μελαινόμενα, χαὶ ὅτι 
“- Ἃ. ΄ x \ 9.15: , ¢ Cc ON / ΄ Ve 

ἀλλοίωσις γίνεται μὲν χαὶ ἀπὸ μέρους, ὡς ἢ ἐν ἑνὶ μορίῳ ψώρα, αὔξησις 

δὲ ἀπὸ ὑέρους οὐ γίνεται" χατὰ γὰρ τὰς τρεῖς γίνεται διαστάσεις. 

” > ΄ ΟῚ p. 1501 Εστι δὲ χινήσει μὲν ἐναντίον ἠρεμία. 
ie \ Ἂ “ον = 4 \ > A 

Tota τινὰ προεϑέμεϑα ζητῆσαι, τὰ εἴδη τῆς χινήσεως, τὰς διαφορὰς 
\ 

a 

~ τὴ ΄, ΄ - ? 35 αὐτῶν χαὶ τὰ ἐναντία ταῖς χιν ἥσεσιν, ὧν τὰ δύο ἤνυσται ἡμῖν. ἀλλ 
ἔλϑωμεν χαὶ ἐπὶ τὸ τρίτον χαὶ εἴπωμεν τὰ ἐναντία ταῖς χινήσεσιν. ἐναντίον 

he teenie ccc am i ta ta a , 

1 ποίᾳ inserui 2 τοῦτ᾽] τοῦ P τὸ εἰπεῖν] om. K 4 προείρ.] p. 253,35 
8 ἀνάγει H 13 οὐδὲ ἡ] ἡ δὲ K! 14 μεμείωτε Ρ ἀλλ᾽ οὐ] ἀλλ᾽ οὐδὲ αἴ 

15 ἐν τῇ Φυσιχῇ] Θ 7 p. 260a29 17 μονάδων scripsi: μόνων libri (ef. Phys. Γ΄ 

p. 20631 De caelo [1 p. 8004 18) nal κατὰ τᾶς τρεῖς .. φυσ. ψυχ.] cf. De anim. 
gen. B 4 p. 740229 sq. 18 οὖν om. P 23 τῷ] tov H? 27 δέονται HP 

30 αὐξόμενα Κα λευχ. ἢ om. P 31 χαὶ om. K ψώρα in mrg. suppl. H 
89 ἁπλῶς μὲν χιν. ἠρεμία ἐναντία Arist. ἡ ἦρεμ. K “a 
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’,’ ~ Ce ~ Ὁ jn , n “αν ἃ 

τοίνυν τῇ χινήσει ἢ ἠρεμία, τῇ ὃξ τοιαὃξς χινήσει τοιάδε χίνησις. ἀλλὰ τῇ 
΄ 5» , Ue 4 S A ‘ ἊΝ wr , υὲν ἁπλῶς χινήσε! (ἢ) ἠρεμία υόνη υάχεται διὰ τὸ μὴ εἶναι ἄλλην χίνησιν 

παρὰ τὴν ἁπλῶς χίνησιν, τῇ OF ἀλλοιώσει ἐναντίον ἢ τοιάὸΞ ἀλλοίωσις 

χαὶ τῇ KATA τόπον χινήσει ἢ τοιάδε χατὰ τόπον χίνησις ἐναντίον. ἐναντίας 

6g ἘΠ σεῖς λέγει ὃ ᾿Δριστοτέλης τὰς απὸ τῶν ἐναντίων ἀρχομένας χαὶ εἰς σι 

τὰ ἐναντία ληγούσας, διὸ 7 γένεσις τῇ φϑορᾷ ἐναντίον (ἢ μὲν γὰρ ἀπὸ 

τοῦ μὴ ὄντος ἄρχεται χαὶ εἰς τὸ ὃν λήγει, ἢ φϑορὰ δὲ τοὐναντίον), χαὶ ἢ 

αὔξησις τῇ μειώσει. διὸ ἐπὶ χύχλου ἐναντίαι οὐ γίνονται χινήσεις, χαὶ (et) ἐπὶ 

ϑάτερα γίνεται | χίνησις, διὰ τὸ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἄρχεσϑαι δύνασϑαι αὐτὰς 29]ν 
10 χαὶ εἰς τὸ αὐτὸ λήγειν. δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι ἐχάστην χίνησιν δύο ἠρεμία! 

παρασπίζουσιν, ἥ τε ὅϑεν ἤρξατο χαὶ εἰς ὃ λήγει. διὸ ἀποροῦσιν ὅτι ποία 

υᾶλλον τῶν ἠρεμιῶν μάχεται τῇ χινήσει, ἢ ὅϑεν ἤρξατο 7 εἰς ὃ λήγει. 
\ / es Cc TC 4 ἴω: >) = ai led & = I R ͵7 ΄ 5 

χαὶ λέγω ὅτι ἢ ὅϑεν ἤρξατο, ἐπειδὴ αὕτη μείζων γίνεται προχόπτοντος ἐν 

τῇ χινήσει τοῦ χινουμένου, μειοῦται GF ἀεὶ τὸ διάστημα τὸ μεταξὺ TOI 
> , +s » , > ΄ ᾿ 

15 χινουμένου. χαὶ τῆς εἰς ἣν μέλλει λήγειν ἠρεμίας" ἐναντία δέ ἐστι τὸ 

πλεῖστον ἀλλήλων διεστῶτα. ἢ πρώτη ἄρα μᾶλλον μάχεται ἠρεμία τῇ 

χινήσει ae ἢ 7, εἰς ὃ eG ἀποροῦσι δὲ χαὶ τοῦτο ὅτι εἰ τῇ χινήσει μά- 

one χαὶ ἢ ἍΤΕ χαὶ 4 TOWLE χίνησις, πῶς δύο ἀντέταξεν (νὴ ἢ ἣ φύσις; πρὸς 
ὅ φαμεν δύο λύσεις: ὅτι χἀνταῦϑα δύο δυσὶ μάχονται: ὡς μὲν γὰρ χινήσΞει 

20 ἁπλῶς ἢ ἠρεμία ἁάχεται, ὡς OF τοιᾷδε χινήσει ἢ τοιάδε τς ἢ χαὶ 

ἄλλως" ὅτι ἕν ἑνὶ μάχεται: ἐὰν γὰρ ἣ χίνησις ἡ χατὰ φύσιν, χαὶ ἢ ἠρεμία 

αὐτῆς παρὰ φύσιν ἐστὶ χαὶ ἢ ἀντικειμένη χίνησις. ἕν οὖν ἑνὶ μάχεται ὡς 

τῇ χατὰ φύσιν τὰ παρὰ φύσιν. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ χινήσεως. 

Ἔφ᾽ οἷς διαλέγεται χαὶ περὶ τοῦ ἔχειν, οὐ τοῦ ποιοῦντος. μίαν τῶν 
; 5 

τὰ τὰς χατηγορίας 

| τῶν χατηγοριῶν πάλιν διαλέγεσϑαι ἄλλως τε χαὶ αὐτοῦ διαρρήδην εἰπόντος 

τ] --΄ 25 χατηγοριῶν: ἄτοπον γὰρ ἐν τῷ τρίτῳ τμήματι με 

ἐπὶ τῶν συνϑέτων EE χατηγοριῶν μηδὲν 1 πλέον ἔ τ εἰπεῖν ἣ ὅσα περὶ αὐτῶν 

εἴρηται χαὶ ἀνωτέρω. διαλέγεται οὖν περὶ (τῆς) τὸ ὃ ἔχει ν δμιωνύμου φωνῆς 
τῆς ual τὴν χατηγχορίαν περιξ ἐχούσης. ἕξ ὃὲ σημαινόμενα τοῦ ἔχειν: λε- 

80 γύμεϑα γὰρ ποσότητα ἔχειν, ὡς δίπηχυ ἣ τρίπηχυ μέγεϑος, λεγόμεϑα 

ποιότητα ἔχειν, λευχότητα ἣ μελανίαν. χαὶ δύο σημαινόμενα τῆς τοῦ ἔχειν 
, δὴ σ Ὧν να Χ σ \ , 52 ΄ ~ 

χατηγορίας τὸ ὅλον περὶ ὅλον χαὶ ὅλον περὶ μέρος. ἄλλο σημαινόμενον τοῦ 

ἔχειν πέμπτον τὸ ἔχειν τὸν μέδιμνον τοὺς πυρούς. Extov σημαινόμενον τοῦ 
Vv WN ~ pigs \ ~ va 

ἔχειν, xa ὃ λέγομεν τὸν ἄνδρα EE ewe χαὶ thy γυναῖχα ἀνδρα. 
=P) ΖΝ 

35 ἐχβάλλει 
» \ ” 

ἔχειν τὸ ἔχον παρὰ τὸ ἐχόμενον, οὐδὲν δὲ μᾶλλον ἢ γυνὴ ἔχει τὸν ἄνδρα 
[ὩΣ Σ τοῦτον τὸν τρόπον τοῦ ἔχειν ὡς ἀλλότριον. ἄλλο γὰρ δεῖ 
S 

ἢ 6 ἀνὴρ thy γυναῖχα. ταῦτα ἔχει ἢ πρᾶξις. συγχαταπαύεται δὲ αὐτῇ 

σὺν ϑεῷ χαὶ τὰ σχόλαια τῶν Κατηγοριῶν. 

1 τῇ δὲ--ἠρεμία (2) om. KP 2 ἡ addidi 8 ἐναντίαι οὐ scripsi: ἐναντίου libri 

et inserui 10 δεῖ] εἰ Καὶ 12 4 εἰς---ἤρξατο (13) in mrg. suppl. (nunc evan.) P 

13 λέγει H ὅτι 7 om. Κα 14 χεινουμένου P 15 elo. H Τὴ δ] ἡ Ἢ 

18 ἑνὶ inserui 20 χαὶ om. P 24 ante ἐφ᾽ οἷς in mrg. add. περὶ τοῦ ἔχειν H! 

26 εἰπόντος] p. 11>10 28 χαὶ om. P τῆς inserui 30 post alt. Aeyou. add. 

yap H 34 γυναῖχα ἔχειν---ἀνδρα om. P 39 ἐμβάλλει P 









IT INDEX VERBORUM 

Verba asterisco notata desiderantur in lexicis. 

Ἀβληχρός 91,7 

ἀγαϑός. ἀγαϑὸν yap εἴρηται διὰ τὸ ἄγαν 

ϑέειν ἐπ᾿ αὐτὸ πάντα 1,4 παραγγέλλουσι 

μὴ λέγειν ἀγαϑώτερον χαὶ ἀγαϑώτατον.... 

ἀλλὰ μᾶλλον ἀγαϑόν.. καὶ μάλιστα ἀγα- 

ὃόν 1,5 τὸ ᾿ἀγαϑόν, τὸ δυνατόν, τὸ γνω- 

στιχόν 16,21 sq. 

μον 43,4 

249,31 sq. 

ἀγαϑότης 16,27. 30. 

ἀγγεχικός. τὸ ἀγγελιχόν 156,14. 

ἀγγελίς 40,20 

ἀγγελος 5,12 61,4 63,28 82,15 95,16. 29 

98,2 102,14 191,15 
ayehatos 108,28 

7,14 

ἀγίγαρτος ῥοιά 244,34 

ἄγραφος. ἄγραφοι παραινέσεις 118,30 

ἀγριαίνειν 2,10 

ἀγχιστεύς. 

dist. ἀναγχαῖον, χρήσι- 

τὸ ayatoy χαὶ χαχὸν γένη 

οἱ πολλοὶ τῶν ἀγελαίων 

μετὰ τῶν ἐξ ἐπιγαμβρίας αὐτοῖς 

χοινωνησάντων, GDS ἀρχιστεῖς οἱ ποιηταὶ 

χαλοῦσι 52,3 

γῶν 90.0: 10: 134,1.9. 10 

ἄδεχτος 94,25 

ἀδιανόητος. ἀδιανόητα φϑέγγεσϑαι 137,9 

ἀδιασπάστως 48,13 

ἀδιάστα τος. τὸ ἀδιάστατον 156,15 

ἀδιάφϑορος 91,10 

ἀδιαφορία 111,4 

ἀδιάφορος 111,8 

ἀδιεξίτητος 12.11 

ὀδιχία dist. ἀνοσιότης 18,15 
ἀδιοργάνωτος. ἀδιοργάνωτον σῶμα 65,5 

ἀδυναμία vide δύναμις 

ἀδυνατεῖν 203,10. 12 

ἀδωροδόχητος διχαστής 64,4 
aeratvyntos 29,33 

ἀετός. οἱ ἀετοὶ χρίνουσι τὴν γνησιότητα 

χαὶ τὴν νοϑείαν τῶν νεοττίων 125,23 

120,28 

ἄϑετος. 

29 sq. 

ἀϑρόος. ἀϑρόαι μεταβολαί 89,4 
statim 28,14. 1 89,5 ἀϑρόως 181].4 sq. 

ἀίδιος opp. φϑαρτός 11,22 sq. 83,21 

αἰνάρετος (ποιητιχόν) 225,10 (cf. Ηοπι. 151) 

αἰνίττεσθαι tecte significare 13,5 

41,25 45,8 al. 

αἴξ. δαλοὶ zat αἶγες (ef. Arist. Meteor. 

p. 34103) 162,24. 
αἱρεσιάρχης 108,18. 35 

αἵρεσις def. 108,21 

aipéoets 107,11 xara 

(ὠνομάσθησαν) 108,17 

αἴσϑησις 64,28 sq. 

204,20 sq. 

αἰσθητήριον 152,6 

αἰσϑητιχός opp. ἀναίσϑητος 65,8. 15 81,12 

αἰσϑητός coll. αἴσϑησις 213,30 sq. 

αἰσχρορρημονεῖν 14,25 

9. 9.85: 1,206 

τὸ ἄϑετον 100.10 ποσόν 194,8. 

ἀϑρόον 

1.22 

αἱ κατὰ φιλοσοφίαν 

ἑπτὰ τρόπους 

ἴα ἢ ΧΙ a PS ἀρ π RC ΕΞ 
ἁφή, ὄψις, ἀχοή, γεῦσις 

πρός τι 213,30 

αἰτιατός opp. αἴτιος 

πρῶτος αἴτιος 66,7 

ἄχαινα μέτρον χέχληται 5,3 

ἀχάνϑινος. ἀχάνϑινον ξύλον 8.90 

ἀχαταληψία 109,25 110,9 

ἀχατηγόρητος 11ῦ,ῦ 
τι: 
ΠΡ 



200 ἀχατοηνόμαστος 

ἀκατονόμαστος .11 ἀκχατονομάστως 

224.36 225,11 226,1 234,32 

ἀκέφαλος 133,18 

ἀχίνητος 29,10. 31 65,8 sq. 
ἄχμων 29,25 

ἀκολασία 25,1 

ἀκόλαστος 12,30 ἀχολάστως 14,1 

ἀχοσμία 120,4 

ALPATHS πρᾶξις (φαύλη ὡς πρὸς τὸν σπουδαῖον 

χαὶ ἐπαινετὴ ὡς πρὸς τὸν ἀκχόλαστον) 

184.29 

ἀκράτητος 228,18 

ἀκριβολογεῖσθαι 117,32 250,19 

ἀκροαματικός. ἀχροαματικὰ συγγράμματα 

syn. αὐτοπρόσωπα opp. ἐξωτεριχά 114, 

15 sq. 194,6 
ἀκροατής 121,22 sq. 

ἀλήϑεια. ταῖς ἀληϑείαις re vera 47,52 

ἀληϑής. 

χαὶ τοῦ πράγματος) ποιεῖ τἀληϑές 184,19 

2,22 89.9.1. 98:98. 1214. “<< 

ς , ~ or - , ἡ συμφωνία τῶν δύο (τοῦ λόγου 

ἀλλ᾽ οὖν 

ἀλλήλων. τὰ μὲν ὑπ᾽ 

ὑπ᾽ ἄλληλα (γένη) 155,13 sq. vide t 

ληλος 

ἀλλοιοποιός 78,1 

ἀλλοῖος dist. ἄλλος 78,3 sq. 

ἀλλοίωσις (εἶδος κινήσεως) 253,27 sq. 

ἄλληλα τὰ δὲ οὐχ 

ὃ 

ἀλλοποιός 78,1 

ἄλλος καὶ ἄλλος 81,1. 8 sq. dist. ἀλλοῖος 78,2 

χατὰ ἄλλο καὶ ἄλλο 55,4 190,1 sq. 

ἀλογία opp. λογιχότης 174,12 

ἄλογος. ἄλογον Cuov 19,8 25,31 ἃ]. τὰ 

ἄλογα opp. ἄνϑρωπος 2,11 sq. 19,94 37,5 

141.20 ἄλογοι ἀρεταί 20,7 opp. Aoytxds 

63,27 

ἀλώπηξ. 

ἅμα τῇ φύσει 213,17 sq. 

252,24 τρία εἴδη 252,33 

ἁμαρτάς 8,29 

ἀμαύρωσις 114,29 

ἀμέϑοδος 73,7 

ἀμείβων. λαβδοειδῇ ξύλα... ἃ ὁ ποιητὴς 

(dom. V 112) ἀμείβοντας χαλεῖ 242,16 

ἀμελετησία 227,4 

ἀμενηνός 91,7 

ἄμεσος. ἄμεσα ἐναντία 181,14 sq. 243,17 

240,02 ἀμέσως 195,13 sq. 
ἀμετάβλητος 177,33 253,23 al. 

TO ἀμετάπτωτον τῆς γνώ- 

ἡ ἀλώπηξ φρόνιμος 19,35 
τῶν ἅμα \ 

TEAL 

ἀμετάπτωτος. 

σεως 2,12 

ἀνάπτυξις 2,29 73,17 122,26 128,28 

I INDEX 

ἀμετρία 182,21 

ἀμίαντος 204,1 

ἀμυδρός 158,25. 21 228,28.29 246,17 

ἀμυδρότης 148,26 ἱ 

ἀμφιβάλλειν 7,5.6 ἀμφιβαλλόμενος 3,9 

ἀμνιφιβολία 7,8. 12 

ἀμφίβολος 7,5 

ἀμφοτερόγλωσσος 109,7. 10. 

ἄμφω. χατ᾽ ἄμφω 84,15. 14 

ἁμιωσγέπως 118,2. 9 

ἄν om. in potentiali 5,17 34,25 al. om. 

in irreali 7,138.15 26,26 145,16. 19 al. 
ἀνάβασις opp. κατάβασις 61,28 

ἀναγκαῖος. τὸ ἀναγχαῖον opp. τὸ ἐνδεχό- 

μενον 42,14 dist. ἀγαϑόν, χρήσιμον 43,5 
διττόν 43,20 

ἀναγκαστιχὸς λόγος Opp. πιϑανός 114,25. 

26° τρόπος 119,1 

ἀνάγκη. γραμμιχαῖς ἀνάγκαις ἀναπαύεσθαι 

118,17 
ἀναδιδόναι 99,21 100,15 

dvatpety 2,6 

ἀναίδεια (διττή, 7 μὲν χείρων τῆς αἰδοῦς 

ἡ δὲ χρείττων) 111,13 sq. 

ἀναιδής 111,12 

ἄναιμος 156,19 sq. 

ἀναιρεῖν (thy φιλοσοφίαν) 3,12 sq. 

συναναιρεῖν 242,0 

ἀναίσϑητος opp. αἰσϑητικός 65,8. 15 244,24 

ἀνάκλχλισις 241,10 πρός te 203,19 208,8 

ἀνακομιδή 181,24 

ἀνακόμισις 181,28. 30 

ἀναχυχλεῖν 120,10 135,20 

ἀναχύκχλησις 135,21 
dvakoyety 19,1 28,19 sq. 149,2. ὃ ᾿ 

ἀναλογία 168,12 sq. dist. μεταφορά 140,15 
ἀνάλογος. ἀναλόγως 189,4 

ἀνάλυσις (ἀπόδειξις ἀντεστραμμένη) 37,22 

44,20 | 
ἀναλυτική 37,10 sq. 76,23 

ἀναλυτικὸς τρόπος 39,30 συναίρεσις ἀνα- 

λυτιχή 76,19 ἀναλυτιχῶς 8,1 £ 

ἀναμάττεσθαι 28,4 
ἀνάμνησις expl. μνήμης ἀνανέωσις 2,9 

ἀνάνετος 168,30 

ἀνανέωσις 2,10 

ἀνάπαλιν. τὸ ἀνάπαλιν τοῦ κανόνος 198, 
27.29 170,29. 35 

dist. 

avaptpos φωνή 37,5 

ἀναρμοστία 9,34 59,8. 11 
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ἀνασχευάζε χατασχευάξειν 109,11 

127,16 
wv ~ » { 

ἄναστρος σφαῖρα 3,9 

ἀνατολιχός 30,11 ἀνατολιχόν 241,7 

ἀνατουμ ἡ 2,28 73,17 128,27. 28 

202,13 203, 

ιν opp. 

ἀναφορὰ ἡ πρὸς τὸ γένος 

12 al. 
ἀναφοριχός 10,30 138,20 

ἀναχωρεῖν τῶν ἀνθρωπίνων 112,20 

ἀνδράποδον 20,10 
δι, 

ἀνδραποὸὃ ᾧδης. ἀνδραποδώδεις ἀρεταί 20,9 

228,19 
νδρία expl. 

νείδεος 242,37 

185,19 
ἀνέμιος opp. γόνιμος 122,27 

ἀνέμφατος 20,26 

18,30 19,20 121,31 
ὕλη 90,2. 3. 154,34 159,29 

ἀνεπίτατος 168,29 

ἄνεσις vide ἐπίτασις 

ἀνεψιός 04,17 

ἀνϑορίζειν 138,9 ἀνϑορίζεσϑαι 206,16 211,2 

ἀνϑορισμός 205,25. 27 

ἀνϑρώπειος 5,23. 34 sq. 87,52 103, 

ἀνθρώπινος 11,9 opp. ϑεῖος ak sq. 

ἀνθρώπου ἀγαϑὸν τὸ avatpety 

ἀναμι- 
ἀἄνϑρωπος. 

ἃ ὄπωπεν 2,5 μόνος τῶν ζῴων 

υνήσχεται 2,6 def. ζῷον λογικὸν ϑνητὸν 

vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν 4,17 sq. 44,14 

al. χοινωνιχὸν ζῷον 36,37 φώς 37,2 

ἀνισάκις 200,12 

ἄνισος. τὸ ἴσον zat ἄνισον 200,10 sq. 

ἀνισότης 202,12 

ἀνισοῦσϑαι 200,22. 23 

χάϑοδος 61,31. 32. 75,16 

ἀνισοῦν. 

ἄνοδος Opp. 

ἄνοια 24,34 

ἀνομοιοειδής 128,23 170,14 171,24 

ἀνομοιομερής 08,1. 4 69,11 

ἀνομοιότης 177,9 sq. 

ἀνόσιος. ἀνοσίους (an avovotovs?) 19,4 

ἀνοσιότης dist. dota 18,15 

ἀντήρης. λαβδοειδὴ ξύλα. 

ἀντήρεις χαλεῖ, 6 δὲ ποιητὴς ἀμείβοντας 

949.18.16. 
> Ω 

αντι. 

ἃ ἡ συνήϑεια 

τὸ ἀντί ἐπὶ τοῦ ἴσου λαμβάνεται, 

ὥσπερ ἀντίϑεος 5,7 210,16 
ἀντιάνειρα 9,8 210,11 

ἀντιδιαιρεῖν 22,14 155,21 sq. 221 

τὰ ἀντιδιῃρημένα 44,13 66,18 

ἀντιδιαστέλλειν 137,28 143,27 al. 

ἀντιδιαστολή 138,3 sq. 

ἀντίϑεος 5,8 210,17 

ale “alt 

261 

ἀντιϑέσεων R- 179,138 δύο οὐσῶν 

Ξ γίνονται συμπλοχαί 13,15 65,9 

ἀντικατηγθρεῖν 102,20 104,8 

ἀντιχεῖσθϑαι. ἀντιχειμένων μία ἣ 

γνῶσις 147,15 
τὰ ἀντιχείμενα τετραχῶς 241,90 

ἀντιπαράστασις 183,24 196,13 sq. 248,9 

91,10 

ee σις 
/ 

τῶν 

περὶ ἀντιχειμένων 241,15 

ἀντιπεπόνϑαμεν τ 

τίποδες 9,9 

ἀντιπράττειν 20,11. 15. 

ἀντιστρέφειν ὅ,7. 11 20,11.156 23,28 al. 

ἄλλο ἀντιστρέφειν χαὶ ἄλλο πρὸς ἀντι- 

στρέφοντα BOISE 209,31 ἀπόδειξις ἀντε- 

7,22 38,14 44,20 

ἀντιστροφή 5,5 713,16 expl. 

τον ἀντιϑέσει 179,13 

ἀντίστροφος 89,18 108,9 

τ τῷ ττειν. ἀντιτεταγμένως 203,30 

ἀντίφασις 110,9 expl. 148,16 114,2 

ἀντιφατ ore ἀντιφατιχῶς 148,4 sq. 

ταῖς ἀχτῖσιν 28,10. 18 125.24. 20 

ἀνυμνεῖν 165, Ὁ 

στραμμένη ὃ 

210,10 ἡ 

ἀντιστρόφως 94,2 

ἀντωπεῖν τ 

=I ἀνύπαρκτος 129,1 

ἀνυπαρξία 91,26 

ἀνυπέρβλητος 72,16 

ἀνυπόϑετος 163,35 

241,5 τὸ ἄνω zal χάτω ἄνω Opp. χάτω 

διττόν 197,15 οὐχ ἐναντία 197,20 sq. 

ἀξία. xat ἀξίαν 18,33 19,19 χατὰ τὴν 

ἀξίαν 252,10 

ἀξιόλογος χαὶ ἀξιόπιστος (ἐξ ἑαυτοῦ πιστευ- 

όμενος χαὶ οὐχ ἐξ ἄλλων) 82,29 

129.1 128,9 
ἀξιώματα, ὡς οἴχοϑεν ἀξιοῦντα 

ἀξιοπιστία 118,17 

ἀξίωυνα. 

πιστεύεσθαι 82,28 

ἀπαγγελία 123,13 

ἀπαραίτητος 43,10 

ἀπαρέμφατος. ἀπα 

100,11. 20 ὀνόματα 159,25. 27 

ἀπαρίϑμησις dint opp. 

253,38 

ἀπα!ρτίξειν ἀναπληροῦν καὶ τε- 

λειοῦν) 189,17.18 190,2 

ἀπειροδύναμος ae . 28 

αρέμφατα ῥήματα 147,1 

164,11 ; , 

οιαίρεσις 

ee 

Η 

ἄπειρος 72,8 sq. ἀνυπέρβλητον τὸ ἄπειρου 

72,16 ἐπ᾽ ἄπειρον 4,28 

ἀπεχλέγεσθαι 119,1. 11 

ἀπεχλογή 118,95 192,15. 11 

ἀπεριόριστος 69,16 
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ἀπλανής. ἡ ἀπλανὴς 12,234. 25 120,28 

ἁπλοῦς. τὸ ἁπλοῦν dist. τὸ συμπεπλε- 

γμένον 145,31 sq. τὸ ἁπλῶς τρία ση- 

μαίνει 93,2 

ἀποδειχτικχή 87,10 sq. 

ἀποδειχτιχὸς τρόπος 39,28 

11 17:9 

ἀπόδειξις, 51,18. sq. 116,29 sq. 

μένη 37,22 38,14 44,20 

ἀποῖος 173,25 185,19. 21 199,29. 30 

ἀποίχεσϑαι. περὶ ἀποιχομένων ἤγουν τε- 

ϑνεώτων 126,8 

ρωτιχὸς λόγος 101,90 

ἀποχρίνεσθαι 201,1. ὃ 

ἀποχυεῖν 180,34 (corrigas ἀπεχύει) 200,9 
ἀπολείπειν intrans. 192,14 

συλλογισμός 

ἀντεστραρ.- 

ἀποχλη 

ἀποξενοῦν. ἀπεξενωμένη ἐπιγραφή 127, 

13 

ἀποπεράτωσις 61,21 

ἀποπλήχτης 244,24 
ἀπορηνατιχός. eae (ἡ αἵρεσις 

τῶν ᾿Εφεχτιχῶν) 109, 

ἀπορία ὃδός ἐστι πρὸς εὐπορίαν 219,2 

ἀπόρρητος. λέγειν τὰ ἀπόρρητα ἀν 15,2 

ἀπορροή vide ῥοή 

, 
τασία τῶν πραγμάτων 119,7 

ἀποστενοῦν. τὸ ἀπεστενωμένον τῆς φράσεως 
42,4. 9 

ἀποτάδην Opp. συντόμως 4,9 129,18 

ἀποτάδην λόγος 191,16 

ἀποτρεπτιχὸς λόγος 45,17 

ἀπόφασις enuntiatio 23,32 negatio 164, 

25 sq. 119: πόφασις χαὶ χατάφασις 

a 242,1 248,11 

Ἔα ate ἀποφατ τι λέξις 164,24 τὸ 
ἀποφατιλόν 157,35 ἀποφατιχῶς 99,2. 1 
) 

ἀπροσδιορίστως 

τὸ ἄπταιστον 155,27 163,34 

ἀραιός syn. μανός 233,32 

ἀραρός. 

ἀργός (δηλοῖ τὸν μηδὲν 

ἄπταιστος. 

ν᾿ 

τὸ ἀραρὸς τῶν ΤΟΣ 28,21 

τὸν ταχὺν zal τὸν λευχόν) 038 

ἀρεοπαγίτης. οἱ ἀρεοπαγῖται οὔτε ἐ 

προοιμίων ἠχροῶντο 352,4 

18,6. 26 

πόνου παραγινόμεναι 

λόγων οὔτε 

ἀρετή. τέσσαρες ἀρεταί μετὰ 

opp. 

πολιτιχαί 

ἀνδραποδώδεις, ἀτελεῖς 20, 

παιδείας χαὶ 

φυσιχαὶ χαὶ ἠϑιχαί 19,31 sq. 

228,15 56. 

I INDEX 

9.10 228,19.20 ἡ ἀρετὴ δύο xaxtats 
παρασπίζεται 24,35 249,4 

Ἑάἀρετός (Hom. ὃ 329 perverse intellecto) 

225,6. 8 
ἄρϑρον. παρὰ ἄρϑρα διαιρέσεις ποιεῖσθαι 

26,29 73,19 τὰ ἄρϑρα τοῖς χαϑόλου 
προσδιορισμοῖς ἰσοδυναμεῖ 10,30 154,29 

ἀριϑμητιχή 29,7 περὶ τὸν xad? αὑτὸ 
ἀριϑιυιὸν χαταγίνεται 29,11 Φοίνιχες εὗρον 
30,1 

ἀριϑμυός. τῶν μὲν ἀριϑμῶν of μέν εἰσι 

τέλειοι, οἱ δὲ ὑπερτελεῖς, οἱ δὲ ἐλλειπεῖς 

24,30 sq. τὸ μὲν χαϑ᾽ αὑτὸ τὸ δὲ ἐν, 

σχέσει 29,11 30,31 ἄρτιοι, περιττοὶ, 

ἀριϑμοί 29,12 al. χύχλος, τετράγωνος — 

30,16 sq. 190,27 sq. ποσὸν διωρισμένον — 
187,19 188,26 τῷ ἀριϑμῷ διαφέρειν. 

36,24 57,31 60,9 εἷς τῷ ἀριϑμῷ dist. 
τῷ εἴδει 182,29 sq. 

ἀριστερός. ἀριστερώτατος 63,22 ἀριστερά 

194.21 195,2 241,5 
ἁρμονία τῆς ψυχῆς 9,33 121,33 τῶν ἀρετῶν 

19,2.6 coni. μέλος 29,23 
ἁρμιονικὸς λόγος 29,28 

ἀρραγής. ἀρραγεῖς λόγοι 122,10 

ἀρρωστία 10,94 

ἀρσενιχὸν γένος 52,30 141,8 
ἀρτιάχις ἄρτιος 181,17 

ἀρτιοπέριττος 181,21 

ἄρτιος χαὶ περιττός (ἄμεσα ἐναντία) 181,19 56. 

ἄρτιον τὸ τέλειον καὶ ἀνελλιπὲς χαὶ ἀπλεό- 

3 , 

GAPGEVLZOS. 

ναστον παρὰ τοῖς παλαιοῖς 189,19 

ἀρχαγγελικός. ἀρχαγγελιχαὶ δυνάμεις 20,34 
ἀρχέτυπος. τὸ ἀρχέτυπον Opp. παράδειγμα, 

εἰκών 17,28 sq. 

ἀσάφεια 107,20 

41,30 sq. 

donpos φωνή 8,23 35,19 

ἀσχαρδαμυχτί 125,24 

ἄστατος. τὸ ἄστατον 45,7 

ἀστρονομία 29,8. 52. 191,10 Χαλδαῖοι εὖ εὗρον 

50,10 
ἀσύγχυτος. τὸ ἀσύγχυτον 250,1 ἀσυγχύ: 

30,16. 28 190,26 
ἀσυμμετρία 202,1 

ἀσύστατος 19,10 

ἄσχετος. ἀσχέτως 177,19 

ἀσχηυν άτιστος ὕλη 88,2 ᾿ 

ἀσχολεῖν. fee π5}0 18,14 3 

τρεῖς τρόποι ἀσαφείας 

-ὐὐνῶν τἀ χα χα, 

3 908,2. 249,12 250,10 

“-ῖς ce el el προ» 

> 

πότερον τὰ ὁ ἐν σώματα ἣ ἀσώμ. 
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47,27 ἀσώματα 48,8 85,23 ψυχὴ ἀσώ- 

patos 85,28 φύσις 85,28 φαντασία 85,30 

dow pardens 86,1 

ἀσωτία 30,7 

ἄταχτος Opp. τεταγμένος 120,3 

ἀτελής 120,14.15 ἀτελεῖς ἀρεταί 20,10 

228,20 

ἀτυΐς 30,12 

Ξάτομιεῖν. ἀτομοῦνται τὰ πράγματα 82,18 

ἄτομιος οὐσία syn. πρώτη [00,11 sq. τὸ 

ἄτομον expl. 74,20 τὰ ἄτομα 36,15 

66,26 69,15 sq. 72,1 75,13sq. ἄπειρα 

72,5 
atpay nos. eee ζῷον 244,54. 

ἄτρεπτος 183,12. 

aztety 197,19. 20 18 mith 

ἀττιχίζειν 3,02 

αὐϑυπόστατος 90,19 162,2 

duhos opp. ἔνυλος 27,37 sq. τὰ ἄυλα 24,5 

9.25 186,27 ἀυλότερος 29,21 30,19 

190,26 

αὐλός 29,30 

αὔξησις (εἶδος, κινήσεως) 253,27 sq. 

αὐξητικός. αὐξητιχὴ δύναμις 64,24 sq. 

αὐτοαγαϑότης 17,2 
αὐτόματος. ἐκ τοῦ αὐτομάτου 120,18 

αὐτοπρόσωπος. τὰ αὐτοπρόσωπα (συγ- 

γράμματα), ἃ καὶ ἀχροαματιχὰ λέγονται 

114,15 115,14 124,6 
αὐτόπτης tov ϑείου 15,27 

αὐτόχειρ. οἱ αὐτόχειρες εἰ qui sibe ipsi 

mortem consciverunt 24,19 

ἁφή 204,22 

ἀφιλόσοφος 107,10 

σοφόν ἐστι 59,19 

ἄφϑαρτος 114,28 sq. 

ἀφορμή 179,15 

ἀφωρισμένος. 

ἀχρωμάτιστος 64,0. 0 203,11 

φωνή 57,26 ἀφιλό- 
180,28 

ἀφωρισμένως 247,10. 12 

ἀχώριστος. ἀχώριστον συμβεβηχός 60,16 

ἄψαυστος πιχρίας 20,21 

ἀψοφητί 234,25 

ἄψυχος opp. ἔμψυχος 52,13 63,26 251,21 

Βάϑος τῶν κατηγοριῶν 199,06 sq. κατὰ 

βάϑος 198,1 sq. ἣ xata βάϑος πρόοδος 

66,17 
βάναυσος. βάναυσοι τέχναι 21,24 118,22 

γνώμων 209 

on 
βαρβαρίζειν 137,7 

βαρβαρισμός (7 περὶ μίαν φωνὴν ἁμαρτάς) 

5,29 

βαρύλλιον 21,32 117,10 

βατταρίζειν 78,23 

βίος (Eotxe μαχρῷ συμποσίῳ) 14,17. 18 

βιοῦν. βιώσει 33,26 

βόρβορος 152,21 

ee 241,7 

βρίϑειν 199,12 

36,17.26 49,7 sq. τὸ 

τιχόν ee proprii 89,27 sq. 

ae γία 63,11 sq. 67,9 sq. 

γενειάσκειν 18,23 

φϑορά 91,25 πρός τι 202,12 

203.3 sews 253,27 sq. 

Yevixds. γενιχαὶ φωναί 44,4 

162.55 168,6 sq. 

γένη γενικώτατα 38,16. 21 

yeha- 

~ γένεσις opp. 

d εἶδος χινή 

γενιχὴ οὐσία 

γενικώτατον γένος 62,3 

γενικώτατα, 

ὑπάλληλα, εἰδιχώτατα, ἄτομα 15,1 sq. Τῦ, 
12 sq. 

γεννητιχός. 

04,24 

γένος (οὐσιώδης 

τοῦ ὁμοίου γεννητιχὴ δύναμις 

φωνή) 36,15 sq. 

τὰ χαϑόλου 47,11 sq. 

τὰ γένη 

χαὶ τὰ εἴδη syn. 

50,7 

προταχτέον 90,10 

περὶ γένους τῶν ἄλλων φωνῶν 

ὁμώνυμος φωνή 21,11 

τρία σημαίνει 52,1 τρίτον, ᾧ ὑποτάσσεται 

τὸ εἶδος 52,27 ἀρσενιχόν, ϑηλυχόν, οὐδέ- 

τερον 52,30 τὸ χατὰ πλειόνων χαὶ δια- 

φερόντων τῷ εἴδει κατηγορούμενον 1,14 
‘ ‘ : ‘ 

yévos γενιχώτατον 38,16.21 62,3 63, 

29 sq. ὑπάλληλον 62,6 69,34 sq. 

γερουσία senatus 39,9 93,18 

γεωμετρία 39,8. 81 191,6 Αἰγύπτιοι εὗρον 

90,8 

γῇ, ἥτις τῇ 

γηγενής. 
σπαρτοὶ καὶ γηγενεῖς (per irrisionem) 47, 

32 

γῆρας. 

γίγαρτον 

οἰκείᾳ φύσει ἀκίνητός ἐστιν 31,5 

γηγενὲς τὸ σῶμα 13,3 ἄνϑρωπο! 

περὶ γήρους 115,36 

244,55 
99 sl]. 

γλυχαίνειν 230,38 5 

280,21 

γλυχύτης ἡ ἐν μέλιτι 290,14 sq. 
39,4 128,1 133, 

γλυκάζειν 

γνήσιος. τὸ γνήσιον 38,6 

Ὁ sq. 

γνώμων 170,9 254,12. 14 
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ηνῶσις. τῇ ἡμετέρᾳ γνώσει opp. τῇ φύσει 

15). 2 73,29 ; 

ἡνωστιχός. τὸ γνωστιχόν 16,22 sq. yvw- 

otixal δυνάμεις τῆς Ψυχῆς 27,15 τὰ 

γνωστιχὰ πάϑη 37,4 

cevety 112,18 
Ppa, 
ab ad 

yo? 
γόνιμος 

γόνος syn. 

52,9 
at 4 

γραμματιχή 

209,18 208, 

γραμματιχός. 

πρόγονος 52,6 syn. ἀπόγονος 

3,29 5,20 2110! ape: τὶ 

3 

γραμματιχῶν παῖδες Ὁ 

εἰς τοῦ γραμματιχοῦ φοιτᾶν 228,26 2443 

γραμματικότης (ody εὕρηται) 225,13 

γραμματιστής. οἱ γραμματισταί 34,6 

ypappyy μαϑηματιχή, φυσιχή 184,26 συν- 

εχής 190,0 

γραμμικός. γραμμικαὶ 118,11 

δείξεις 221,98 διάγραμμα γραμμιχόν 252,1 

ἀνάγχαι 

Ἱραῦς ἐπάδουσα ὑγείαν ποιεῖ 6,9 

ἡραφή 56,15 ὑφειμένη 4,25 

*ybvaré (vox ficta) 211,31 

τελεία 4,26 

Δαχτύλιος 48,19. 21. 23 241,13 

δαλός vide até 

dav 210,14. 28 217,38 

δεῖξις διάλληλος 9,10 58,22 62,10 

δεῖσϑαι. δέεται 180,9 

δέχα. 6 δέχα (ἀριϑμὸς) τέλειος 25,20 δεχὰς 

o m7 M7 6) 

Ἐπ epider τ δὰ 

Ὁ Ὁ ἐδ 

x c=) bt Oo — -- bo “Jj — 
Bre 

i 

ο᾽ roms 1 964, 19, 

εἴποις ἂν δεξιώτατον βιαζόμινος 

υνήϑειαν 63,21 δεξιά 194,27 195,2 

ῶ᾽ ὦὥῷ 9 9) 9 2 ὦ o ur 

όπτερος 211,3 

o¢ vide πρῶτος 

εχάς 25,21 

ἤϑεν 46,1 47,51 85, ne 112,8 

Ἰλητήριον 26,18 43,29 

jptoupyety 48,26 ἢ 15 al. 

ἡμιουργικός. δημιουργιχοὶ λόγοι (ἰδέαι) 

48,21 

δημιουργός 

SS on o7 oF ὦ» 

12,14. 21 

δημόσιος 5,26 

94,19 48,26 139,24 

I INDEX 

τὸ Ota τί ἐστιν 3,6 37,11 

διαγορεύειν 51,22 

διά. 

διάγραμμα 13,17 65,9 γραμμικχόν 252,1 

διάϑεσις. πρός τι 207,31.34 dist. ἕξις 

222,1. ὅ. 18 διττὴ ἡ διάϑεσις 227,12 

διαχριτιχός 80,13 sq. 111,28 

διαίρεσις 25,25 72,26 sq. def. 25,30 ἡ 

εἰς τὰ μόρια 128,27 εἰς δύο ἀντιδιῃρη- 

ἵνα ἄφυχτος ἡ 04,20 ἔντεχνος 65,3 

ἑξαχῶς γίνεται 7 διαίρεσις 61,29 ἕβδομος 

10,21 διαίρεσις συνϑετιχή opp. 

συναίρεσις ἀναλυτιχή 76,18 

διαιρετιχή 3,28 37,10 τὸ ἕν πολλὰ ποιεῖ 
OT,19 διαιρετιχὴ συνϑετιχή 10,21 

διαιρετιχὸς τρόπος 89,28 διαιρετιχὴ δια- 

φορά 78,28 81,5 sq. 155,18 sq. διαιρετιχὴ 

μέϑοδος 74,17 διαιρετικὰ παραγγέλματα 

Wo. 1 4:0 
διαιτητικός. 

15,10 

6tdxevos 131,2 

διαχομίξειν 64,6 

δαχονιχός 152,11 

διαλεχτιχή 119,3 253,18 

διαλεχτιχός 109,10 τῇ ζωῇ 109,11 συλ- 

λογισμός 117,1.6 νόμος 3,4 διαλεχτιχαὶ 

υέϑοδοι 90,04 37,9 sq. 

βλήματα 81,11 

48,32 
διάλληλος δεῖξις 9,9 sq. 58,22 sq. 62,10 sq. 
διαλογικός. διαλογικὰ συγγράμματα syn. 

ἐξωτεριχά opp. αὐτοπρόσωπα 114,16. 25 

124,4 
διαμερίζξεσϑαι 249.33 

διάμετρος 199,1. 15 241,4 

διάνοια. 

1 sq. 

ιάπυρος ἐραστὴς φιλοσοφίας 1,19 

διαρρεῖν. τὰ διαρρέοντα 147,28 

διαστατός. τὸ τριχῇ διαστατόν 156,12 

διασύρειν 215,21 

διασωστιχός 85,20 

διατριβή. αἱ διατριβαὶ κυχλοτερεῖς 21,30 

διάττων 102,24 

χατὰ δίαυλον 99,9 256,27 

μένα, 

/ 

TPOTOS 

TO διαιτητικὸν τῆς ἰατρικῆς 

διαλεχτιχὰ προ- 

διαλεχτικώτερον διδάσχειν 

140, ἀπὸ διανοίας opp. ἀπὸ τύχης 

72 ὦ’ 

διαφέρειν τῷ εἴδει, τῷ ἀριϑμῷ 36,22. 24 

57,14. 81 al. 
διαφορά opp. 

φιλόσοφος φωνή 36,12. 23 
διαφοραί 57,1 

yas 77,18 

σχέσει 61,27 

7 

χοινωνία 39,23 sq. 93,18 

συστατιχαὶ 
περὶ διαφορᾶς 76,26 ΠΡΟΣ 

χοινῶς, ἰδίως, ἰδιαίτατα 177, 
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ἐπιδιαιρεῖται 78,22 

78,28. 81,5 sq. 
D7 \ 

tOLWS TO 

διαιρετιχή. 

155, 12 54. 

μᾶλλον “zat τὸ 

1 56. 

συστατιχή 

αἱ κοινῶς χαὶ 

ἧττον ἐπιδέχονται 79,22 εἰδοποιοί 80,26 

81,29 def. 82,8 sq. 

συμιβεβηχότος 173,14 

οὐσίαι 114,1 177,7 

διδασχαλία. τρόπος τῆς διδασχαλίας 39,26 
41,28. 80 201,4 205,18 

διδασχαλικὸς τρόπος 35,7 40,8 

μέσαι οὐσίας χαὶ 

τριτταί 173,14 

διείργειν 83,20 

διηχής 152,11 

δίιξις 200,6 

διχάζειν 34,10 sq. 

Gtxatohoyetatar 147,16 

δίχαιος. τὸ δίχαιον dist. τὸ ὅσιον 18,12 sq. 

διχαιοσύνη dist. ὁσιότης 18,14 expl. 18, 

31 sq. 121,32 249,5 

διχανιχός. τὸ διχανιχόν 21,19 

διχαστιχός. τὸ διχαστιχόν 32,28 

δίχτυον ἄφυχτον 19,0 

διοργανοῦν. 

διορίζειν. 

99 Sq. 

187,19 

dtos 125,27 

δίοσμος 152,12. 29 

δίσημος (μαχρὰ συλλαβὴ τεσσάρων χρόνων) 

189,8. 9 

δισταχτιχός 110,13 

διυλίζειν 152,23 

διφυΐα 20,90. 33 

δόξα (δοκεῖ ἐπιδέχεσθαι τἀναντία) 183,20 

184.1 

ὃραπετιχός 212,29 

Opdivoc. δρύϊνον ξύλον 8,80 

δρῦς. ἀπὸ δρυὸς ἢ ἀπὸ πέτρας thy φιλο- 

σοφίαν ἐρανίζεσϑαι 47,32 

δριμύς 123,25 

δρομεύς 229,19 

δρομιχή 229,14 229,19 

δρομιχός 229,18 

*Opoprxdeys (ody εὕρηται) 225,12 229,22 
δύναμις τῆς ψυχῆς 27,15 δρεπερ τ πριν 

TAT, γεννητιχή 64,23. 36 

δύναμις χαὶ ἀδυναμία 222.1 dist. 299.5 

expl. 222,18 227,34 δυνάμει 41,20 opp. 

ἐνεργείᾳ 83,29 84,1 sq. 187,4 sq. 212,9 

214,33 sq. τὸ δυνάμει διττόν 86,3 sq. 

δυνατός. 

διωργανωμένον σῶμα 65,4 sq. 

τὸ διωρισμένον (ποσόν) 186, 1. 
μὲ - > b) ‘ x / 

διαιρεῖται εἰς ἀριϑμὸν zat λόγον 

οὐδὲν δριμύτερον 118,21 

τοῦ ὁμοίου 

τὸ δυνατόν 16,21 sq. 

ὃ οχαίδεκα 25,4 (v. δεκαδύο) 

Bay συγχωρηϑείη 208,34 

εἶναι 26! 

δυσδιαίρετος 234.6 

δύσερις 122,21 

δυσχολαίνειν 228,27 

δυσχολία expl. ἀδυναμία 228,8. 29 

δυσωπεῖν 124,17 

δυπτυχος 241,7 

ἐὰν oloa 217,22 

ἑαυτοῦ. ἵνα vy λάϑωμεν eavtovs 26,29 

ἡνίχα ἐπάδωμεν ἑαυτοῖς (constanter) 34, 

10.17 καϑ᾽ αὑτό opp. ἐν σχέσει 69,5 sq. 

70,14 159,11 sq. opp. 

212,22 sq. 219,17 ὁ xa¥ αὑτὸ ἀριϑμός 

29,10. 11 30,31 

ἔβενος (μέλαινα) 245,25 

ἔγγραφος 123,20 ἔγγραφοι 

118,30 

ἐγγύτης 168,12 

ἐγχατατάττειν | 

χατὰ συμβεβηχός 

παραινέσεις 

54,18. 19 177,15 

ἐγκαταγχγωννύναι. ἐγκαταχεχωσμένος 19,23 

ἐγκύχλιος. ἐγκχύχλιοι ἐξηγήσεις 27,2 

εἰ cum coni. 1,20 5,9 saepissime χἂν εἰ 

16,31 254,26 

forte quis dicit 123,13 εἰ μή τι δ᾽ ἂν 

συμβῇ nist forte accidit 174,5 εἰ μὴ ὅτι 

141,2 195,2 198,9 al. 

τὸ εἰ ἔστιν 3,4 37,11 56,9 

οἴδασι 189,21 

οὐσία 162,53 108,0 sq. 

εἰ μὴ δ᾽ ἂν εἴποι τις nisi 

εἰ ἄρα 151,13 

εἰδέναι. 

ἰδικός. εἰδιχὴ 

εἰδιχώτατον εἶδος 61,55 sq. εἰδιχώτατα 

75,12 sq. 

εἰδοποιεῖν 57,6 101,15 154,385 242,37 

εἰδοπεποιημένος 247,37 εἰδοπεποίηται 248, 

250,20 

εἰδοποιός 151,28 

81,29 
εἶδος 36,24.25 opp. ὕλη 87,30 sq. 

ἐν τῇ ὕλῃ 151,26 περὶ a 60,21 τὸ 

2 ules Of: 

εἰδοποιοὶ διαφοραί 80,26 

τὸ εἶδος 

εἶδος ὁμιώνυμον 61,9 τὸ ὑπὸ τὸ ἀποδοϑὲν 

ὑπογραφαί 61,23 τὸ 

εἰδιχώτατον 61,35sq. τῷ εἴδει διολ ΣΝ 

80,22 57,14 sq. 

εἰχάζειν 118,16 

εἰχαιολόγος 108,28 

εἰχοσιπέντε 190,31 

εἰχών opp. ἀρχέτυπον 17,29 sq. εἰκόνες τὰ 

γοήματα τῶν φυσιχῶν 222,10 

εἰλεῖσϑαι περὶ τὸν ἀποφαντιχὸν λόγον 241,52 

εἶναι (φυσιχὴ ζωή), μὴ εἶναι (φυσικὸς ϑάνατος), 
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εὖ εἶναι (προαιρετικὸς ϑάνατος), καχῶς 

εἶναι (προαιρετιχὴ ζωή) 13,13 τὸ εἶναι 

dist. ἡ σχέσις 51,5 τὸ ὄν 42,13 sq. οὐ 

Ἱένος τῶν χατηγοριῶν 67,22 sq. 159,27 

161,18 τὰ ὄντα 6,27 τριττά 27,37 opp. ? > 

τὰ λεγόμενα 145,4 sq. γνῶσις τῶν ὄντων 

6,28 sq. τῶν ὄντων ἣ ὄντα 8,8 5ᾳ. ἣ 
« a ΝΥΝ | λ ~ é ΄ ἢ ͵ 

ὑφεστῶτα ἢ ἐν ψιλαῖς ἐπινοίαις ϑεωρούμενα 

46,7 sq. 

τὰς elpxtas δραπετεύειν 12,15 

τὸ ὄντως ἀγαϑόν 1,14 

εὶρχ τή. 

εἷς. ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς Ev (διαιρεῖ- 

σϑαι) 70,21 sq. 

71,3 226,22.24 ὁμώνυμα 

145,32 
εἰσάγειν. 6 εἰσαγόμενος 29,6 45,23 

εἰσαγωγή 38,33 sq. 

εἰσαγωγιχὸς τρόπος 44,16 

δασχαλία 48,51 

εἰσοιχίζεσθαι 122,8 

238,7 

VEOH ὁμωνύμων καὶ γενῶν 

140,20 sq. 

εἰσαγωγιχὴ Ot- 

ἑχατοντάρχης 
ἐχεῖσε ibt 39,9 

ἐχχρεμής 60,24 

ἐχλαμβάνεσθϑαι 154,26 
ἐχλέγεσϑαι 119.1. 16 

éxAoyy 118,85 182,15. 16 
γραυμάτων 128,18. 19 

31,15 

ἐχμιανὴς ἐραστὴς φιλοσοφίας 1,19 

ἐχυ. ἄττεσϑαι 28,0 

ἐχνενευρισμένος 31,15 

ἐχλογαὶ συγ- 

ἔχλυτος 

ἐχκνευρίζειν. 

ἔχστασις 909,29 

ἑκτιχὸς πυρετός 222,18 

ἐχτύπωμα 48,19. 90. 22 

ἐλέφας 108,26 

ἑλιχοειδ ἧς. τὰ ἑλιχοειδῆ σχήματα 259,8. 10 

ἕλχειν χαὶ ἀνϑέλχειν τὸν ᾿Αριστοτέλην 129,20 

ἑλχοῦν 1,11 

24,28 al. 

ὑπεραίρειν 210, 

ἐλλείπειν opp. πλεονάζειν ὅ,0 

ἐλλείψωσι (Ὁ) 5,9 opp. 

24. 25 

ἐλλειπὴς ἀριῦϑμός 24,31 

ἔλλειψις 151,85 249,6 

ἐλλόγιμιος dist. λογιχός 19,20 

ἐλπίς. χατ᾽ ἐλπίδα (ὁμώνυμα) 140,8 

ἔμμεσος. ἔμμεσα ἐναντία 181,10 sq. 242, 

32 245,17. 26 246,32 
ἔμψυχος opp. ἄψυχος 02,13 sq. 63,26 81, 

12 251,26 πᾶν ἔμψυχον τρεῖς ἔχει ὃδυ- 

νάμεις 64,23 

ἐν. μετασταλεὶς ἐν Μακεδονίᾳ 112,23 τοῦ 
ἔν τινι ἕνδεχα σημαινόμενα 149,16 

I INDEX 

évatp.os 156,19 sq. 

οὐ δύναται ta ἐναντία συνυπ- 

ἄρξαι ἀλλήλοις 89,254. τὸ μηδὲν ἔχειν. 

ἐναντίον 118,21. 25 ἃ]. τὸ δεκχτιχὸν εἶναι 

τῶν ἐναντίων 182,26 sq. τὰ ἐναντία τῇ 

2 , 

εναντιος. 

πλείστῃ διαστάσει χρίνεται 179,25 1994. 

235,23 236,18 ἔμμεσα, ἄμεσα 

181,10 sq. ἀντιχείμενα 241,35 διαίρεσις. 

243,17 dist. τὰ πρός τι 349,8. ἕξις χαὶ 
στέρησις 243,14 246,27 

χατάφασις 248,11 

ἐνάρετος (ody εὕρηται) 225,9 

Evaptpos φωνή 37,4 

ἐνδέχεσϑαι. 

42,15 sq. 4 

ἐνδιάϑετος λόγος 95,29.30 183,22 19109 
14 

ἐνδοιασμιός 211,32 

ἀπόφασις χαὶ 

΄ τὸ ἐνδεχόμενον dist. ἀγαϑόν. 

α γὰρ τῆς οὐσίας αἱ λοιπαὶ, ' 

νδυτός Syn. et: 212,18 

vépyeta. ἐνεργείᾳ opp. ἐπινοίᾳ 171,28. 88. 
opp. δυνάμει 83,29 84,154. 187,5 sq. 

212,12 214,33 sq. διττόν 86,5sq. τὸ 

nar ἐνέργειαν μὴ παροῦσαν δυνάμει 80,454. 
ἐνέχειν. ἐνσχεϑεὶς τοῖς ἀπόροις 173,13 
ἔνϑεος 1,18 

ἑνιαῖος 167,4 108,9 176,16 

ἔνοπλος (πυρρίχιος ὄρχησις) 30,6 
ἑνοῦν 130,20 ἢ 

ἐνσχιροῦν. οὐλὴ -- ἐνσχιρωϑεῖσα 18,217 
ἔνστασις opp. λύτις 80,9.21 183,24 186} 

11 196.18. 230 245,31 : 

ἐντὸς ποιεῖν τινά τινος 139,16 

ἔνυλος opp. ἄυλος 27,37 sq. 

ἐνυπόϑετος 163,83 

ἕξ. ὁ ἕξ τέλειος ἀριϑμός 24,27 23,4 

τὸ ἐξαγγελτικόν 37,0 
ἄγειν ἕαυτόν mortem sibi consciscere 10,2. 

OO. Oe 

toy wy 

om αγγελτιχός. 

Ὑωγή voluntarius vitae finis 14,17 sq. 
166,10 τὸ ἐξηρημένον (πρᾶγμα 

τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πρὸ τῶν πολλῶν 177,17 

άλλαξις 253,28 a 
απλοῦν. ὄνομα ἐξηπλωμένον 4,11 198,1] 

om 

Ome 

syY sy dir dir 

a 

αίρειν ΓΟ 

τὸ ἐξηπλωμένον τῆς φράσεως 42,9 

ἐξ ynste ἐγχύχλιος 21,2 

ηγητής 121,23 199. 98 56. 
60,26 οἱ Ἀττικοί 

ὑμῶν 247,17 

ἕξις. πρός τι 207,31. 84 

(εἶδος ποιότητος) 222,1 

133,14 ἃ 

ἕξις χαὶ διάϑι 

expl. 
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ἕξις xat eee (ἀντιχείμενα) 242, 1 sq. 

ξιν ἐνεργείᾳ 86,5 

94,11 212,6 
ἡ xad? 

ἐξισάξειν ἘΠ 30 

252,0 al. 

ἐξωτερικός. ἐξωτεριχὰ συγγράμματα SYN. δια- 

λογικά opp. ἀχροαματιχά 114,10. 18 124,4 

τὸ ἔοιχε τρία σημαίνει 53,18 

178,26 256,384 opp. 

παχυμερής 178,54 

213,24 

ἐοιχέναι. 

ἐπαγωγή ἀπόδειξις 

= 178,32 

ἐπαγωγιχός. τὸ ἐπαγωγιχόν 178,30 256,24 

ἐπάδειν 34,10.17 γραῦς ἐπάδουσα 6,9 
ἐπαμφοτερίζειν 21.12 

ἐπαναδιπ seer 20,22. 25 

ἐπαναχάμπτειν 244,19 

ἐπάνω 716,14 

ἢ τῆς πατρίδος pytpdmodts ἤγουν 

ἡ ἐπαρχία 52,17 

ἐπαρχία. 

ἔπασμια. ἐπάσματα μουσιχά 31,14 

" Opp. 

82,2 

ee 14,23. 29 

ἐπεισοδιώδης Opp. οὐσιώδης 

18.9.10 89,7 243,20 

ἐπέχεινα τοῦ ἀληϑοῦς 27, 

ἐπεχτείνειν 110,28 

ἐπεξέρχεσθαι 158,20 247,26. 28 

ἕπεσθαι logice 98,9 102,19 

ἐπέχειν tas λύσεις 109,25 

συμφυής 27,1 μαρτυρία 

expl. 96,8 
= 36,9 

ἐπιγαμβρεύειν. οἱ ἐπιγαμ βρεύσαντες 54,17 

ἐπιγαμιβρία 52,2 

ἐπιγίνεσθαι opp. πρότερον εἶναι 103,15 

ἐπιγραφή 38,02 132,22 206,2 

ἐπιδιαίρεσις dist. διαίρεσις 25,31 

αίρεσις 69,28 

ἐπιϑυμητιχός. ἐπι 

Ψυχῆς 18,20 
ἐπιϑυμία coni. λόγος, ϑυμός Jal sq. 18 

31sq. 121,30. 31 180,11 
ἐπίχλην 128,12 

ἐπίχρισις 109,24 

ἐπίμοχϑος 112,13. 14 

ἐπινοητιχῶς 167,20 

bi06t- 

ιϑυμιητιχὸν μόριον τῆς 

ἐπινοητιχός 

ἐπίνοια. ἐν ψιλαῖς ἐπινοίαις ϑεωρεῖσθαι 

Opp. ὑφεστάναι 46,7 sq. διαφέρει ἐπίνοια 

Ψιλῆς ἐπινοίας 49,17 

γείᾳ 17,28 

ἐπίπαν 291,28. 29 

ἐπινοίᾳ opp. ἐνερ- 

͵ > . - 5 τ΄ . 

ἐπίπεδον. παρὰ μὲν τοῖς παλαιοῖς ταὐτὸν 

εἶναι δοχεῖ ἐπιφάνεια χαὶ ἐπίπεδον... παρὰ 

δὲ τοῖς νεωτέροις διαχέχριται 192,10. 18 
ἐπίπνοια 31,8 

τ: ὑπολὴς 223,29. 31 224.3 

προσϑεῖν 21,26.28 192,21 

μος. τὸ ἐπίσημον tod ἀνὸρός 128,18 

δ: 10 56. 188,15 149,28 

yn wat ἐπιστήμη 5,21 sq. 

or om me, 

BONGO 

τέ 
i = is 

πρός te 207,32 

eA Colle 

a 

a - ς- Ὁ © = < 

ety 124,19 
, ί 

πίτασις 1,0 ἐπίτασιν χαὶ ἄνεσιν (syn. τὸ ον. ον» MO OM Ms M Oh 

a - a Cc < > R a aq o = < — τῷ = me 

μᾶλλον χαὶ ἧττον) ἐπιδέχεσθαι 80,1 

Oy a a R a x os uy "" oe lop) (00) 3 

ιν. area διχαιοσύνη 18,14. 

7 

ἐπιτηδειότης 88:94 222)19'sq.. τὸ χα 

πιτηδειότητα δυνάμει 86,3 sq. 

ἐν (πε (Δημοσϑένους λόγος) 5,25 

ἄν εια (συνεχὲς ποσόν) 190,7.8 vide 

ὕειν. ὃ ἐπιπεφυχώς (χιτών 3) 85,29 

ί dM ie 49,28 

ισοδιώδης 7) 50,11 176, 

3 
ἐπι 

enya dist. 

Oy Mm. a ουσιώδης (an ἐπε 

9.26 243,20 

moyety. ἐποχεῖσθϑαι 18,30 sq. 191,2 sq. 

avi€ectat 47,33 213,20 

εὐυῦος 225.27 

ἐρωτιχὴ διάϑεσις 127,15 

ξ 

- 

ἐν 

a ᾿ ; 

29. 

Mm. 0). 

DD Ὁ ὠτιχός. 

Or Mm 0} τερύόδοξος αἵρεσις 119,21 

*étepoumdotatos 102,2 

ἑτερώνυμος. τὰ ἑἕτερώνυμα 141,25. 3C 

ἑτερωνύμως 224,56 234,52 sq. 

ἑτοῖμος. διὰ τὰς ἑτοίμους ἀποφυγάς propler 
30.5 

celeres fugas 30,5 étotyws 30,12 

ἐτυμολογία. ὁρισμὸς ex τῆς ἐτυμολογίας 

(28229 

εὐγνωμοσύνη 128,2 

εὐδιαίρετος 204,9 

εὐζωΐα 14,11 

εὐϑύς. ἡ εὐθεῖα def 

22.1 εὐθέως 87,15 

εὐχολία 228,8. 29 

εὐλύτως 82,11 

21,26 zat evdo 

εὔλυτος. 
εὐοδοῦν. εὐοδοῦται 89,8 

εὑρέτις 3,27 

εὐωδία τοῦ μήλου 152,2 5η. 

εὐωχεῖσθαι 14,15 

ἐφεχτιχός 110,10. 10. 29 

ἐφιστάναι τινί 110,90 al. 
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268 ἔχειν 

ἔχειν ἐπὶ φιλοσοφίαν 114,22 τὸ ἔχειν (ἣ 

χατηγορία) διχῶς 241,11 ἡ ὁμιώνυμος 

φωνή 255,28 ἕξ σημαινόμενα 255,29 τὸ 

ἔχεσϑαι (διὰ τί μὴ χατηγορία;) 100,9 

ZLwypdpos 45,7 139,24 

ζωή 2,12 109,11 διττὴ (φυσιχὴ καὶ προαιρε- 
τιχή) 12,24 

ξωμός. ἡ τοῦ ζωμοῦ γλυκύτης 229,0 

ζῷον 4,17 19.8 διαιρεῖται 25,31. 382 63,27 

64,9.19 sq. οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή 

ὅ8,18 ἃ]. ἄλλο ἐστὶν εἰπεῖν ζῴῳ εἶναι καὶ 

ζῷον εἶναι 144.20 

ζωοῦν 19,5 

ζῳόφυτον 63,27 64,19 sq. 

ζωτιχός. τὰ ζωτιχὰ πάϑη 37,5. 6 

Ἤ. ἄδηλον γὰρ ἢ τὴν ἰδίαν 7) τὴν τῶν ὑπ- 
evaytiwy (ἀρχὴν καταλύσει) 126,19 

ἡδονή 111,84 112,8 sq. 

ἡδυπάϑεια 12,28 13,2 112,9 

ἠϑιχή 117,21. 26 121,6. 10 sq. 

ἠϑιχὸς φιλόσοφος 31,30 ἠϑιχαὶ ἀρεταί 
19,32 20,1 228,70 ἠϑιχὰ συγγράμματα 

115,19 116,15. 16 
τὰ ἠϑιχά 117,26 

ἡλιαχός. ἡλιακαὶ ἀκτῖνες 28,16. 18 

ἠλιθιότης 25,1 

ἡλιοειδής 204,2 

ἥλιος 101,2 ὁ πεντάκις ἑβδου.ηχονταπλασίων 

τῆς γῆς wy 204,27 

ἡμίονος 101,30 sq. 

ἥμισυς. 

29. 80 

ἡμισφαίριον 197,17 199,10 τὸ ὑπὲρ γῆν 

zat ὑπὸ γῆν 241,6 

ἧπαρ 205,1 

ἠρεμία 255,1 sq. 

ἥτττον vide μᾶλλον 

τὸ ἠϑιχόν 31,28 sq. 

τοῦ ἑνὸς ἥμισυ χρόνου 189,92. 

Θάνατος. μελέτη ϑανάτου 8,10 12,4 ϑά- 
νατος διττός, 

12,22 sq. 

ϑεατριχός. 

φυσιχὸς χαὶ προαιρετιχός 

ἀκούσαντες ϑεατριχῶν μελῶν 

ἐκνενευρισμένοι γινόμεϑα χαὶ ἔχλυτοι 31,14 

I INDEX 

ϑέατρον. τὰ Batpa χυχλοτερῇ 21,29 
ϑεῖν. ϑέειν 1,4 66,5 

ϑεῖος opp. ἀνθρώπινος 11.19 54ᾳ. τὰ χαρα- τ 

χτηρίζοντα τὸ ϑεῖον 10,20 84. τὸ ϑεῖον 
172,33 opp. οἱ ἄνϑρωποι 18,18. 34 156, 
14 τὰ ϑεῖα 27,38 186,27 σῶμα ἔχειν 

(οἱ Στωϊχοὶ ἔλεγον) 47,30 ϑεία οὐσία 68, 

30 176,15 

ϑείωσις. ϑειώσεσιν ἔοιχεν ἡ ἠθική 121,8.9 — 
ϑέναρ ἄτριχον 204,22 ; 

ϑεολογεῖν 53,12 121,2 124.28 

θεολογία 28,23 121,7.13 

Deohoytxds. τὸ ϑεολογιχόν 27,36 Yeoho- 

γικὰ συγγράμματα 115,19 116,12 

ϑεός 7,58q. 15,24sq. 47,2 63,28 83,180 
87,2 93,25 119,32 ἐπὶ pyc 6.329 1 Ὁ 
12,14 zat αἰτίαν προὐπάρχει τοῦ κόσμου 

120,17 129,18 ἕνα μόνον ϑεόν (φαμεν) 198, 

2 ἡ φιλοσοφία ἔοικε dew 320,91. 84. 21,4 

τὸ λογικὸν διαιρεῖται εἰς ϑεὸν χαὶ ἄν- 

ὕρωπον 66,1 

εἶναι 00,4 λογικὸν ὡς ὑπὲρ λόγον (ἔχε 

66,9 ϑεοὶ διὰ τὸ ϑέειν ἀεί 66,5 ϑεός 
coni. νοῦς, Ψυχή 162,12 def. 164,28. a 
ὁ πάντα εἰδώς 219,29 ͵ 

ϑέρμανσις 221,28 

ϑερμότης ἡ ἐν πυρί 230,13 

οὐχ ἄτοπον τὸν ϑεὸν σῶμα. 

ϑέσις (παράδοξος 

φιλοσοφίαν γνωρίμων) 108,26 7 πρώτη 
ϑέσις τῶν ἁπλῶν φωνῶν 131,23 sq. πρός 

τι 202,13 208,8, 19 308,6 sq. ϑέσει opp. 
φύσει 22,4 sq. 212,15 220,20 : 

ϑετιχός. τὰ ἕξ ϑετιχὰ ἐπιρρήματα 194,21 
ϑετιχῶς 209,27 

ϑετός. τὸ ϑετόν 156,12 ἐπιδιαιρεῖ τὰ ποσὸν ᾿ 

εἰς ϑετὸν χαὶ ἄϑετον 194,7 τρισί τισὶ 

γαραχτηρίζει τὸ ϑετόν 194,20 πρός τι 
208,26 

ϑεωρητικὸς φιλόσοφος 

ὑπόληψις ἑνὸς τῶν χατὰ 

sa 

20,18 τὸ dewpr 

τιχὸν (μέρος τῆς φιλοσοφίας) 26,7 

118,82 εἴρηται ὡς τέλος ἔχον τὰ 
ὁρᾶν 27,4 διαιρεῖται εἰς φυσιχόν, pada: 

ϑεολογικόν 21,9 90 ϑεωρητιχὸ 
συγγράμματα 115,17 διαιροῦνται εἰς vd 

λογικόν, μαϑηματικόν, ϑεολογικόν 11 

ϑεωρία. τὸ τέλος τῆς θεωρίας ἀρχὴ 
πράξεως 55,16 ΣΝ 

ϑηλυχός. ϑηλυχὸν γένος 52,30 53,11 — 
ϑνησιμαῖος 125,29 ; 
ϑνήσκειν 90,1 

τὸ ὕνητόν 81,19 

ματιχόν, 

ὕνητός. 



VERBORUM 

ϑρεπτιχός. ϑρεπτιχὴ δύναμις 64,24 sq. 
ϑρυαλλίς 92,19. 20 

ϑυμιχός. ϑυμιχὸν μόριον τῆς Ψυχῆς 18,29 

ϑυμοειδής. ϑυμοειδὲς μόριον τῆς ψυχῆς 

19,17 
ϑυμιός coni. λόγος, ἐπιϑυμία 9,30 sq. 18,31 sq. 

121,29. 30 180,9 sq. 

ϑῦνος 156,20 

ϑύρα. εὐθὺς gx ϑυρῶν 107,35 παρὰ ϑύρας 

προῆλϑεν ἡ λύσις 218,13 

ὃ ϑύραϑεν λόγος 20,5 ϑύραῦϑεν. 

θα  Φ1. 1. (461. 

πραχτιχὴ οὖσα ἢ λογιχή 156,6 
Ἰατριχή 5,34 sq. 

υᾶλλον 
ἰατρικὴ Ψυχῶν (φιλοσοφία) 9,9 27,14 31,10 

ἰατρικός dist. ἰατρός 226,34 227,1 229,30 

ot ἰατριχοί 117,29 τὰ ἰατριχά 4,9 

ἰατρός 26,18 43,29 

τὰ δηλητήρια 127,24 

ἰδέα 121,9 125,9 124,25 

λόγου 48,27 

διχός opp. κοινός 8,1 104,22. 84 235,8. 11 

διοπραγεῖν 9,32 18,34 121,8 

διος. τὸ ἴδιον 36,17.25 περὶ 

κυρίως ἴδιον 90,4. ἰδίως διαφορ 

ἰδιαίτατα 77,18 sq. 

ἰδιότης 76,5 

ἰδιοτροπία 155,1 ἠϑῶν 52,23 

ἰδίωμα 139,5 156,52 

ἐδιωτικός opp. πολιτικός 5,24. 25 

τιχῶς 99,16 

ἰδιωτισμός 123,20 

ἐχτεριᾶν 202.7 204,1 

ἱκτεριχός 220,24 
ἵνα consecutive 76,9 209,23 οἷον ὡς ἵνα 

εἴπω 5,11 διέλω 25,51. 82 ὡς ἵνα εἴπω 

5,34 26,3 65,28 al. οἷον ἵνα 18,34 190 

20 ἵνα μὴ quin 76,10 

217,28 μὴ ἵνα οἴδας 217,31. 33 

οἱ ἰατροὶ διδάσχουσι 

ἰδέαι (δημιουργιχοὶ 

Ὡς =~] 

~ Oo, (W- 

μὴ ἵνα οἷδέ τις 

ἵππειος. ἵππειον εἶδος 102,6 

ἱπποχένταυρος 47,6 129,17 

ἵπτασϑαι 17,20 

Tpts 40,22 
ἰσοδυναμεῖν 10,29 sq. 

ἰσάχις 200,11 

ἴσος. τὸ ἴσον zat ἄνισον 200,10 sq. 

ἰσοσϑενής 198,21 

πἰσοστροφή 210,14 
ἰσόστροφος 5,7 

i 

χαταχόσμησις 209 

ἰσότης 210,14 

ἰσοῦν 911,10 
t ot ζωγράφοι τήν τύχην . . ἵστο- 

ροῦσι 40,1 
one fom J te By ΓΆΞ. x. 9 5 
τῆς. ἱπποὺῦ ἀγαύον TO LTHY εἰναι 2.9 

Καϑαρεύειν 41,50 
: ae ἈΝ Γ P 

χαϑαρτιχὸς φιλόσοφος dist. 6 χεχαϑαρμένος 
' ‘ ry ‘ 

ΠΡ 

χαϑέδρα 241,11 πρός τι 208,9 

χαϑήχειν. τὰ χαϑήχοντα 18,12 

χαϑιστάναι. χαϑιστᾷ 20,32 
FG a . » a 

χάϑοδος vide ἄνοδος 

χαϑολιχός opp. μεριχός 11,29 al. χαϑολι- 

χώτερος 432,19. 19 65,25 251,30 

χαϑόλου opp. μεριχός 8,29 54. 145,5 sq. t ἢ ἢ t 
φωνή 39,26 36,4 τὰ καϑόλου (syn. τὰ 

γένη καὶ τὰ εἴδη) οἱ μὲν ἔλεγον ὑφεστάναι... 

᾿Αντισϑένης δὲ . . ἔλεγεν μὴ εἶναι 47,11 sq. 

τὸ χαϑόλου τριττόν 48,10 διττόν, τὸ μὲν 

σχετιχὸν .. τὸ δὲ Evtatov 167,2 7 καϑόλου 

οὐσία opp. 7 ἄτομος 163,11 sq. 

χαϑότι 115,27 

καινός. τὰ χοινὰ χαινῶς χαὶ τὰ xatva 

χοινῶς 123,21 

χαιρός. ἐν χαιρῷ 99,20 

χαίτοι cum participio 90,2 94,25 quam- 

quam 172,27 

καχία opp. ἀρετή 24,52 sq. 249,4 

χακοποιεῖν 16,27 sq. 

χαχός. τὸ χαχὸν xal τῷ ἀγαθῷ ἐναντίον 

χαὶ ἄλλῳ χαχῷ 249,,) τὸ ἀγαϑὸν xat 

χαχόν (γένη διὰ πάντων διήχοντα) 249,31 

χαλιά 125,25 

χαλλωπίζεσθϑαι 46,2 

χαμπτήρ 20,21] 
κἄν cum ind. 34,3 175,23. 80 239,52 cum 

opt. ὦ) 170,14 χἂν ef 167,17 254,26 

loco xat 171,16 xzdv.. κἄν 152,32 157, 

19 χἄν te. . χἄν te 82,5.6 89,28 110,7.8 

χανών 40,10 41,1 51,22 249,2 al. 

κάραβος 156,21 

χαρδιουλχεῖν. καὶ 

281.10 
καρυχεία 229,1 

4 > x ν᾿ ας 

χαρδιουλχούμενα ζῇ 

κάρφος 64,31 

καστόριον 83,30 

χατάβασις vide ἀνάβασις 

χαταχόσμησις 26,10 27,21 



270 χατάληψις 

χατάληψις opp. ἀχαταληψία 110,1 sq. 

διὰ χρείαν μεγάλην ἄμφω 

14,21. 26 
χαταλαμβάνειν. 

χαταλαβοῦσαν comprehendere 

109,32 sq. 

χαταλείπειν. xatahetbasa 152,0 

χαταλιμπάνειν 194,35 

χαταμαξεύειν 45,13 

χαταμόνας 29,22 

χαταντᾶν 2,30 

χατανωτίζεσθαι 125,17 

χατασχευάζειν opp. ἀνασχευάζειν 109,11 

121,11 

χαταστέλλειν 118,2. 5 

χαταστολή 118,4 

χαταστηματιχός. χαταστηματιχὴ ἡδονή 

112,9 
χατατρέχειν τῶν παλαιῶν 219,21 

χατάφασις. χείρων ἡ ἀπόφασις τῆς χατα- 

φάσεως 104,25 ἀπόφασις χαὶ χατάφασις 

(ἀντιχείμενα) 242,1 248,11 

χαταφατιχὴ λέξις 164,24 

χαταφατιχῶς 92, 

χαταφατιχός. 

τὸ χαταφατιχόν 157,35 

29 148,0 sq. 209,23 
χατεπείγειν 41,24 44,15 185,25 

“ZUTHYOpEty. χατηγορεῖσϑαι 48,33 opp. ὑπο- 

χεῖσθαι 75,24sq. τὸ χατηγορούμενον expl. 

48,34. 94,5 
χατηγορία. χατηγορίαι γένη γενικώτατα 98, 

10. 21 οὐδὲ τὸ ὃν γένος χατηγοριῶν 67,22 

ὁμώνυμος φωνή 67,23 ὅταν λέγῃ χατ- 

ηγορίας, οὐ τὰς ἐπὶ ἐγχλήμασι δίχας, ὡς 

ἔϑος, ἀλλὰ τὰ γενικώτατα, ὡς ἔϑος ἔχει 

ἀεὶ χατηγορεῖσϑαι καὶ μηδέποτε ὑποχεῖσθαι 

124,8 127,27 
109,9 τὸ πλῆϑος ὅτι δέχα 159,34 

σύνϑετοι 159,16. 21 

ἢ χατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν ἣ χατὰ cup- 

βεβηχός 109,11 πρὸς κατηγορίαν opp. 

πρὸς ὕπαρξιν 166,18 sq. 

αἱ χατοιχίδιοι ὄρνεις 211,2 

διαίρεσις τῶν χατηγοριῶν 

ἁπλαῖ, 

ἡ χατηγορία τριττή; 

χατοιχίδιος. 

κατοίχεσθϑαι. οἱ χατοιχόμενοι 115,1 

κατόπιν πράττειν 126,20 γίγνεσθαι 199,1 

137,18 

AATOTTPLKOS. 

χαῦσις τῆς ϑρυαλλίδος 92,19 

χεδροῦν τὰ συγγράμματα 128,8 

χατοπτριχὰ εἴδωλα 204,11 

κεῖσθαι. τὸ χεῖσϑαι τριχῶς 241.9 

χενοτάφιον 126,8 

χέντρον τοῦ χύχλου 104,24 

epaptov 190,20. 22 % 

κερατοειδής. τὸ χερατοειδές 85,29 

I INDEX 

χέρμα.: χέρματα ἀνθρώπου (οἱ κατὰ μέρος 

ἄνϑρωποι) 167,9 

χεφάλαιον. τὰ εἰωθότα dxtw 35,5 δέχα 
δέ τισι χεφαλαίοις περιχλείομεν τὴν αὐτοῦ 

(Αριστοτέλους) φιλοσοφίαν 107,7 ἐχ μετα- 

φορᾶς τῆς ἐν τοῖς ζῴοις χεφαλῆς 35,9 
~ ὡς ἐν χεφαλαίῳ 35,12 

χηδεμονιχός 18,18 

χηρός. διάφοροι χηροί 48,20 sq. 
χίβδηλος χρυσός 23,14 

χιβώτιον 152,7 

χίνησις 64,28 sq. 188,6 sq. πῶς τἀναντία 

ἐπιδέχεται 184,33 πέρατα τῶν ἐναντίων 

χινήσεων οὐχ οἱ τόποι, GAN αἱ ἠρεμίαι 

191,81 198,32 διαλέγεται χαὶ περὶ χινή- 

σεως 253,15 τὸν πρέποντα τῇ διαλεχτιχῇ 
τρόπον 253,18 ἕξ εἴδη 259,20 ἐναντίον 

ἡ ἠρευία 254,36 

κίσσηρις. χισσήρει 299,24 

τὸν χίονα λέγετε ἀρσενιχόν 53,9 

τρίτου χλίματος ᾿Αλεξάνδρεια 30, 
κίων. 

χλίμια. 

12 
χλιμακηδόν προελθεῖν 18,22 
χοινός. τὸ κοινὸν διττόν 19,7 τετραχῶς 

198,12 χατὰ χοινοῦ 294,22 χοινῶς δια- 

φορά 77,15 sq. v. χαινός 

χοινωνία OPP. διαφορά 39,23 sq. 93,12 sq. 
ZOLVWVLZOS. χοινωνιχὸν ζῷον ὁ ἄνϑρωπος ἡ 

36,87 

*zxorvmvupos 202,27. 33 

χόχπκος τῆς Ψάμμου 74,22 

χολοβὸς διαίρεσις 73.5 

χολοφών 48,10 

χολυμβητής 42,2 

κομήτης 162,24 

χοσχινοειδής 190,22 

χόσχινον 118,35 119,16 ἡ 

κόσμος 120,4.17.18 μιχρὸς χόσμος 121,57 

24. 26. 27 - 

χρᾶσις 28,11.12 47,6 88,23. 24 κατὰ xpiow 
102,5 3 

κρείττων. εὐμενείᾳ τοῦ xpetttoves 2,32 

χρίσις 202,19: 203,7 
χρόχη 233,32 

χυάμους ἐσϑίειν 15,2 sq. 
χυχλιχὴ χίνησις 210,15 sq. 9 

κύχλος. ὃ κύχλου τετραγωνισμός 214,5. 9. 

ἀριϑρμιός 30,16 sq. 190,28 

χυχλοτερής 21,29. 30 

χύχνος 94,24 98,33 245,8 al. 

κυριολεξία 165,4 

χύαμιος. 

χυχλιχός. 
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χῦρος. τὸ χῦρος ἔχειν 57,5 καὶ τὴν ψῆφον 

διδόναι 147,17 

103,29 111,3sq. 146,1 ἀστρῷος, 
ϑαλάττιος 68,17 

χύων. 

χερσαῖος, ἔνυδρος 51,31 

τ0.9 54. 

κώπη κχεχλασμένη ἐν τῷ ὕδατι 204,28 

Λαβδοειδής. 

λάβραξ 156,20 

λαγωός 68,14 

λαμιβάνεσϑαί τινος reprehendere 247,13 

λανϑάνειν. λήσας 34,14 
λαός 140,17. 18 
λεῖος opp. τραχύς 233,15 sq. 

λειότης opp. τραχύτης 233,12 sq. 

λείπειν intrans. 120,14 290,9 

136,13 
λεπτομερής. 

λαβδοειδῇ ξύλα 242,15 

τὸ λεῖπον 

λευχογραφία 50,16 158,20 

λευχός. τὸ λευχόν ἐστι χρῶμα διάχριτιχὸν 

ὄψεως 80,13sq. 229,9 
λευχότης dist. λεύχανσις 221,26 
λευχοῦν. λελευχωμένον ξύλον 17,9 τὸ 

λελευχωμένον 221.20 

λέων (ἀνδρεῖος) 20,1 

λήϑαργος. πάϑος λήϑαργον 227,5 

λημᾶν. ὄψει λημώσῃ 117,31 

Ajppa 135,13 172,9 
ἀξιώματα λέγονται 82,27 83,1. 26 

λῆρος 15,19 sq. 

λῃστριχή 222,17 
λίϑος. πυρεχβόλοι λίϑοι 127,20 219,27 τὸ 

μηδὲ ὅλως ἀπορεῖν ἣ 

εἰδότος ἢ λίϑου τοῦ μηδὲν εἰδότος 219,29 
λογική (ὄργανον τῆς φιλοσοφίας) 26,37 

117,11. 23 118,20 sq. 119.5:.8 121,6.7 
λογικός opp. ἄλογος 63,27 81,13 λογιχὸν 

μόριον τῆς ψυχῆς 18,29 ζῷον λογιχόν 

4,17 19,8 25,51 al. τὸ λογικὸν διαρεῖται 

eis ϑεὸν χαὶ dvtpwrov 66,1 

λόγον 66,8.12 τὸ λογικόν (ὄργανον τῆς 
φιλοσοφίας) 26,35 115,19 λογικὰ συγ- 

γράμματα 115,17 εἰς τρία διαιροῦνται 

115,20 110,29 λογιχὴ ψυχή 115,10 
Boyixorns 162,29, 31 174,12 175,19 sq. 

λόγος διάφορα σημαίνει (ὁ ἐνδιάϑετος, ὁ 

προφοριχός, ὁ ἀποτάδην, 7 σχέσις τῶν 

μεγεθῶν, ἡ αἰτία) 191,14 sq. ἐνδιάϑετος, 

λήμματα, ἃ χαὶ 

ϑεοῦ τοῦ πάντα 

τὸ ὑπὲρ 

ἈΝ 

υελέτη 211 

προφοριχός 95,29. 80, δοχεῖ ἐπιδέχεσθαι 

τἀναντία 183,20 ποσὸν διωρισμένον 187,19 

189,2 ratio 20,32 μόριον ψυχῆς 9,30 

18,30 sq. 121,29. 80 180,10 ϑύραϑεν -- 

οἴχοϑεν λόγος 20,5 ἁρμονιχκὸς λόγος 
90 9a 29,16. 28. 

λοξός. τὸ λοξὸν τῶν μαντευμάτων 126,16 

λύχος 108,29 
λύρα 59,6 

χαχοῦ μαγείρου δίχην 20,29 Μάγειρος. 
υάϑημα. διὰ τί μὴ πάντα καλεῖται μαϑή- 

pata 28,25 

υαϑηματιχή 117,21 121,6 

γέφυρα 121,17 

χλῖμαάξ τις xat 

υαϑηματικός. τὸ μαϑηματικόν 21,85 τὰ 
5 , ‘ 

μαϑηματιχὰ κλίμαξιν ἐοιχότα ἢ γεφύραις 

28,14 
χήν, γεωμετρίαν, ἀστρονομίαν 29,7 

διαιρεῖται εἰς ἀριϑμιητικήν, μουσι- 

ναϑη- 

ματιχὰ συγγράμματα 115,19 116,11 τὰ 

μαϑηματιχά 111,24 118,14 

υᾶλλον. τὸ μᾶλλον zal τὸ ἧττον (vel χαὶ 

ἧττον) ἐπιδέχεσϑαι 79,22 sq. 180,90 sq. 

μαντεία. ἐν ταῖς μαντείαις, λέγω δὴ ἐν 

τοῖς σφυγμοῖς 204,23 

μασᾶσϑαι. μασησάμενος 15,7 

μανός Opp. 

204,0 
μανότης Opp. πυχνότης 233,23 

, 99° Gi FS ee Si 
πυχνός 230,29 SG. στερεός 

μεγαλειότης 24,17 
μεγαληγορία. αἱ μεγαληγορίαι τῶν Στωϊκῶν 

48.2 
Ἐμεγάλος (vox ficta) 211,31 

μέγας. τὸ μέγα καὶ μιχρόν (οὐ ποσά, ἀλλὰ 

τῶν πρός tt) 196,11 sq. 

μέϑεξις 202,12 209,4 κατὰ μέϑεξιν (ὁμώ- 

νυμα) 140,12 

μέϑοδος 99,19 sq. 
Ὁ Te ee συ 
36,34 37,9 εἰς τὰ πρὸ τῆς μεϑόδου, εἰς 

διαλεχτικαὶ μεϑόδοι 

[ 
3 x s / > ἈΝ τὸ 4 ς =) > , ᾿ 

αὐτὴν THY μέϑοδον “Zar εἰς τὰ ὑποηϑόμιενα 

διαιροῦνται) 
5 x 

ς 

τὴν μέθοδον (τὰ λογικὰ 

115,20 110,29 
μειονεξία 24,34 151,5 160,1 

μειοῦν 187,27 188,95 190,14. 11 al. 

μείωσις (εἶδος χινήσεως) 209,21 sq. 

μέλανσις 221,24 

μέλας. τὸ μέλαν (χρῶμα συγχριτικὸν ὄψεως) 

80,18 sq. 229,2 

υελέτη ϑανάτου 8,10 12,4 sq. 



γο , 

272 μέλος 

μέλος 29,23 sq. ἐμβατήρια μέλη 90.8 

ϑεατριχά, πολεμικά 91,14 

μερίζεσθαι 62,24 

μερικός opp. χαϑόλου 8,29 sq. 145,5 sq. 

opp. καϑολιχός 11,29 μεριχὴ φωνή 

35,26 

μεριστός 186,6. 7 188,54 
ὅλον 76,13 ὥς ὅλον ἐν μέ- 

μέρη ἐν ὅλῳ 149,20 τὰ 

5948-919: 94. sq. 

183,33 

μέρος. Opp. 

pectv ... ὡς 

χατὰ μέρος παρὰ pa 
μέρος 179,5 

ἢ δ 0517 “δ - μέσος. διὰ μέσου 195,17 τῶν διαφορῶν 

58,19. νοημάτων 151,14sq. διὰ μέσων 

νοημάτων 131,9 

βμεξαβάχλεο intrans. 00,9 sq. 
μεταβολὴ ἡ κατὰ τόπον (εἶδος κινήσεως) 

253,27 sq. 

μεταλλάττειν τὸν βίον 15,8 

μεταυφιεννύναι. 
μεταπηδᾶν 181,11. 12 

νεταποίησις 181,5 

μεταμφιεσάμενος 78,6 

petacynpatiCery 176,6.7 

μεταφορά. κατὰ μεταφοράν (ὁμώνυμα) 

140,19 dist. ἀναλογία 140,19 sq. 

petéxyovos 52,9 

μετέχειν 98,11. 29 sq. 101,4 

μετέχει τοῦ ϑεοῦ τῷ ἀγαθῷ... 

ὁ φιλόσοφος 
. μετέχεται 

μ᾿ c ‘ ς a ~ , ~ > ~ 

δὲ ὁ ϑεὸς ὑπὸ TOD φιλοσόφου τοῖς αὐτοῖς 
11,95 petextds 11,2. 9 

μετοχή 104,10 

μετρητιχός. 

92 
, 

μετριχος. 

μετρητιχὸν μέρος 189, 13. 

παρὰ τοῖς μετριχοῖς 189.9. 11 

μετριάζειν 45,4 

νυηδαμῖ. τὸ μηδαμῇ μηδαμῶς ὄν 83,12. 24 

84,8 92,27 115,2 161,32 164,22 246, 
16 

μηδὲ — μηδέ 717,32 

μήποτε fortasse cum 

13. 26. 29 al. 
157,32 

*untpts οὐχ εἴρηται, ἀλλὰ πατρίς 52,26 

μητρογαμία 22,11 

μητρόπολις 92,17 

μηχανικός ὅ,14 54. 

μία. τὸ μία zat τὸ 

τρία 189,18 

μισανθρωπία 122,1 

μισάνϑρωπος 122,9 
μισολογία 122,6 

μισόλογος 122,11 

ind. 29,20 175,8. 

sine verbo finito 68,1 

ν 185,22 μία τρὶς 

1 INDEX) 

μνήμη expl. μονὴ νοῦ dist. ἀνάμνησις 2,9 
χατὰ μνήμην (ὁμιώνυμα) 140,6 

υοναδιχός 198,2 
μονάς 75,17 187,21 188,30 190,12 251... 

29 
μονή 2,9 opp. κίνησις 31,1. 2 

μονοειὃ TS. 

113,27 τῶν ὑπομνηματιχῶν τὰ μὲν μονο- 

ειδῇ τὰ δὲ ποιχίλα 114,8 

povdlvyos 198,8 sq. 

Ἐμονόμεσος 243,31. 32 

μονονουχί 125,2 251,6 

περὶ πάντων τῶν μονοειδῶν 

υιόνος. τὸ μόνον δύο σημαίνει 198,2 
μόριον. μόρια τῆς Ψυχῆς 9,30 18,29 al. 

μορφή 61,12.15 σχῆμα καὶ μορφή 222,2 sq. 

223,22 232,21 
υορφοῦν 88,2 
μουσική 29,8. 15 Θρᾷχες εὗρον 30,2 ταύτης 

μόνης ἔργον πάϑη ψυχῆς ἰᾶσϑαι καὶ σώ- 

ματος 31,9 ἡ πρὸς μουσιχὴν ἐπιτηδειότης, 

ὄνομα οὐχ ἔχει 8,22 μεγίστη a ἵ 
(φιλοσοφία) 9,29 

μουσιχὸς φιλόσοφος 21,13 ἐπάσματα pov 

σικά 31,14 παρὰ τοῖς μουσικοῖς 189,8 

ἥμουσιχότης (οὐ λέγεται) 8,29 | 

υὐησις 121.9 

μύρμηξ 103,25 

Ναί 218,8 245,51 246,1 J 
ναρκᾶν. οὐκ ἐνάρχησε μέσην τινὰ φύσιν 

εἰπεῖν 173,13 

ναῦς λιϑίνη 23,14 

νεχρός. οἱ ἀδιχούμενοι νεχροὺς ἑαυτοὺς. 

χαλοῦντες 19,3 { 

νεογνὸν παιδίον 242,27 244,16 
«ὦ 

νεογνός. 

2418 al. 
νεολαία 40,6 ; 
νόημια. φωναί, πράγματα, νοήματα 129, 9 Sq) 
νοητός. τὰ νοητά 186,27 a 

νοϑεία 128,1 } 

νοϑεύειν. νοϑεύονται τὰ βιβλία πενταχῶ 
128,1 

νομοϑετεῖν 34,10 sq. a 
vopotetixds. τὸ νομοϑετιχόν 32,27 
νόμος. νόμῳ yhuxd, νόμῳ πικρόν 3203, 

220,20 a 
νόσος καὶ ὑγεία (ἐναντία ἄμεσα) 181,15 s 

243,20 
νότιος Opp. βόρειος 241,1 
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τὸ νοῦ χαὶ 

re 81: 3). 6 90, 15 92 Sq. 

sh 2114 22026 

ν παντὶ νῦν 177,31 « σι τ ὃ ον» 

Ξενοπρεπήῆς 129,22. 24. 128,20. 21 

Οἰχοδομιχή 21,31 
οἴχοϑεν. 6 οἴχοϑεν λόγος 20,2. 8 οἴχοϑεν 

ἀξιοῦντα πιστεύεσϑαι 82,28 

οἰχονομιχὸς φιλόσοφος 31,32 τὸ otzo- 

νονικόν 81.238 sq. οἰχονομιχκὰ συγγράυ.- 

pata 115,19 116,15. 28 
π᾿ 7 » πὸ 

οἶνος χεχερασυένος --- ἄχρατος 165,11 

οἱονεί 4,25 
x 

ὀλίγος. τὸ πολὺ χαὶ ὀλίγον οὐ ποσὰ ἀλλὰ 

τῶν πρός τι 190,11. 14 ἐπ᾽ ἔλαττον 

82,12. 13 

Ohun. ὁλχὴν εἰσάγεϊν 75,21 

ὁλόχληρος 149,27 

ὁλόπτερος 211,3 

ὅλος. τὸ ὅλον 76,12 ἐν τοῖς μέρεσι 149,20 

100,4. 18. ὅλῳ zat παντὶ διαφέρειν 194, 

19 
ὁλότης 97,18 
ὁμιαχόϊον (σχολή τῶν Πυϑαγορείων) 126,7 

Ὁ ἰδῆς 128,25 171,24 

ὁμοιομερής 68,1 69,9 

δὁμοιοπάϑεια 47,21 

ὅμοιος tH ϑεῷ 16,19 τὸ 

ὅμοιον 239,9 

ὁμοιότης 176,17 117,0. 10 sq. 

ἐπουσιώδης 176,25 
ὁμοίωσις ϑεῷ χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ 

16,10 sq. 

ὁμότιμος. 

ὁμόχροος. διὰ τὸ ὁμόχροον 57,19 

ὁμωνυμία 51,13 196,32. 89 οἱ 

περὶ τῆς διαχρίσως 51,22 

ὁμώνυμος 188,3 196,1 sq. φωνή 226,11 sq. 

οὐχ ἔστιν 

ὅμοιον ὁμοίῳ 

ΕῚ aN 
οὐσιώδης, 

ὁμοτίμως 71,6 

χανόνες 

διάχρισις τῶν ὁμωνύμων 51,23 

ὁρισμός 56,23 

τὸ εἰ ἔστιν 135,11 

διαίρεσις 199,20 ὁμωνύμως 224,90 sq. 

234,32 

ὄνειος. ὄνειον εἶδος 102,6 

ὄνομα opp. λόγος 4,6.10 ὄνομα ἐξηπλω- 

Comment. Arist. XVIII 1. 

περὶ ey 135,3 sq. 

τὸ τί ἐστι 136,22 

ς» sy bho -1 29 0 

μένον 4,11 διττόν 137,26 

εσταλυένος 4, 12 ue 

ὀνοματικός. εἰσὶ ὀνοματικὰ τὸ Τρύφων 

ἀπὸ τοῦ τρυφή ei τὸ θέων ἀπὸ τοῦ 
Beds 143,28 

ὀνοματοϑετεῖν 211,11 sq. 

ὀνοματοθέτης 13 24 

ὀνοματοποιεῖν 211,24 sq. 

ὀνοματοποιία 215,26 

ὀξύβαφον coni. αὐλός 29,3 

τι 3,6 37,11 

3. 34 

Sane Serene Ξ 
ὁποῖος. τὸ ὁποῖόν τί ἐσ 

ὅπου μὲν — ὅπου δέ 2283 
957 
237,13 

ὀργανιχ LOS. 

ὅπου γε 

ὀργανιχὰ συγγράυματα 115,17 
τὸ ὀργανιχόν 115,15 

ὄργανον τ φιλοσοφίας 26,37 118,20 sq. 

ὃς ὀρϑὰς φέρεται τῷ ὁρίζοντι 21,32 

‘bpitectar 3,26 4,29 al. 

ὀρθός. = 

sole 

ἀνα- 

expl. 

def. 4,5 dist. ὑπογραφή 56,13 sq. 

ὁρισμοὶ ἀνατομαὶ χαὶ 

πτύξεις εἰσὶ τῶν 

4,3 sq. 

ὄνομα ἐξηπλωμένον 4,11 138,10 

ὁριστιχή 9,28 37,10 sq. 

φύσεων 2,28 

δριστιχὸς τρόπος 39,27 

ὅρμος. χοινὸς πάντων ὅρμος ἐστὶ 

tov 1.2 

δὁροϑέσιον 4,09 

ὀρφώς 156,20 

ὄρχησις 
ὀρχηστιχός 30,0 

ὅς. ἃ υὑὲν... ἃ δέ 140.4. ὃ 

τὸ ὅσιον dist. τὸ 

τὸ ἀγα- 

5,2 30,10 

πυρρίχιος 30,6 

ὅσιος. δίχαιον 18,12 

eae dist. δικαιοσύνη 18, 

υᾶσϑαι 152,28 
μ᾿ μι - , 

ἜΞΕ ὅσῳ... εἰρημένα παλαιοῖς, σαφέστερα 

A5,14 ὅσοι δήποτε 99,19 ὅσον 92,2. ὃ 

101.11 ὅσον ἐπὶ τοῦτο quantum ad hoc 

pertinet 56,20 152,1. 2 ὅσον 2% τούτων 

131,10 175,11 

ὄστραχον 203,10 

ὄστρεον 64,30 

ὅταν cum ind. 54,1.3 

οὐδὲ 2,1.2 5,6 21,15 209,9 al. 

οὐδενόσωρος 9], 

οὐδὲο: 

- 

οὐδέτερος. οὐδέτερον γένος 52,30 53,11 

οὐράνιος. τὸ οὐράνιον σῶμα 31,5 τὰ 

οὐράνια 65,1 120,16 147,26 185,15 187,7 

253,35 254,4 χατὰ Ap. ϑεοί 66,5 120,20 

οὐσία διττή, ἡἣ μὲν ἀντιδιαστελλομένη ταῖς 

ἐννέα κατηγορίαις ἡ κυρίως οὐσία, ἡ δὲ χατὰ 

Eliae in Porph. 1886. et Arist. Cat. 18 



214 
5 (ee 

OUGLOTYS 

συμβεβηκότων φερομένη 199,39 χαϑόλου, 

μεριχή opp. τὸ συμβεβηκός 145,5 sq. 

147,11 περὶ οὐσίας 161,16 sq. ἑξαχῶς 

λέγεται 162,6 sq. ἀἄτομος syn. πρώτη 

opp. αἱ χαϑόλου syn. δεύτεραι οὐσίαι 

168,11 165,30 sq. 
171,8 sq. ἡἣ οὐσία διαιρεῖται εἰς σῶμα 

τὰ ἴδια τῆς οὐσίας 

χαὶ ἀσώματον 63,25 64,1 sq. dist. οὐσιῶδες 

9 zat? οὐσίαν expl. 4,16 88,10. 27 

τῇ οὐσίᾳ διαφέρειν 77,18 sq. τὸ πολυϑρύλ- 

λητον, ὅτι ἡ οὐσία ποτὲ συμβαίνει 213,12 

οὐσιότης 221,1. ὃ 

οὐσιῶσϑαι 16,28 sq. 

36,4 50,10sq. 78,9. 17 
οὐσιοῦν. 

οὐσιώδης expl. 

ἄλλο οὐσία χαὶ ἄλλο οὐσιῶδες 18,9 δια- 

φορά 158,7 ὁμοιότης 176,25 ποιότης 

176,23 χρῶμα οὐσιῶδες 232,1 ἐναντία 

οὐσιώδη 249,18 οὐσιωδῶς 36,6 58,11 sq. 

οὔτις. οἱ οὔτιδες παραλογισμοὶ χατὰ τὸν 

παρ᾽ “θμήρῳ ᾿Οδυσσέα ἐν καιρῷ τιν 
αὑτὸν χαλέσαντα 118,2 οὔτι λέγω 51,13 

20 7 RAS Ἡ 123} 

ὀφρῦς. δι᾽ ὀφρὺν χτήσεως ξενοπρεπῶν βιβλίων 

128,20 

ΠΠαγιοῦν 118,31 229.1 

παϑητιχός. παϑητιχὴ ποιότης dist. πάϑος 

222,0 expl. 222,31 sq. 

πάϑος dist. παϑητιχὴ ποιότης 222,2. 6 

223.7 

παιδαγωγεῖν τὰ νοσήματα 15,11 
παιδαγωγός 165,10 

παιδεία εἴρηται ἣ ἀναγωγὴ ὡς τοῦ ἐν ἡμῖν 

παιδὸς οὖσα χαταστολή 118,13 

παλαιός. ἐπὶ μὲν ἐμψύχων χαὶ παλαιότερον 
zat πρεσβύτερον λέγεται, ἐπὶ δὲ ἀψύχων 

παλαιότερον μόνον 201.20 

πανηγυριχός. τὸ πανηγυρικόν 21,19 sq. 

πανόρμιος 123,16 

πανουργία 24,34 

πάντῃ τε χαὶ πάντως 189,28 

παντοδύναμος. τὸ παντοδύναμον 17,18 

παράδειγμα 140,24 opp. ἀρχέτυπον 17,28 

τὰ παραδείγματα 63,6.9 sq. (vide Ad- 

denda) 

παραδειγματιχός. ὡς ἀπὸ παραδειγματιχοῦ 
140,21. 98 

παράϑεσις. xata παράϑεσιν opp. χατὰ 

κρᾶσιν 102,3 opp. ἐν συνεχεῖ 233,19. 25 

I INDEX 

παραιτεῖσϑαι 43,19 45,17 56,10 94,9 

παραίτησις 43,11 

παραχαταϑήκη 26,24 
παραχμάζειν 114,30 

παραχτιχός 85,20 

παραλείψωμεν 101,1 

παραλιμπάνειν 100,4 

παραλογίζεσϑαι 136,10 145,0 
17,24 

, 

παραλείπειν. 

παραλογισμός 

λογισμοί 118,2 

παραπέτασμα 125,1 126,27 

παρασπίζειν 255,11 ἡ ἀρετὴ δύο χαχίαις 
παρασπίζεται 24,33 249,4. ὃ Ξ 

παραστατιχός 51,19 

ε ” > οἱ οὔτιδες παρα- 

παραφϑείρειν 29,20 

παραφυάς 50,16 sq. 

παραφύεσθαι 50,18 

παρεγγυᾶν 97,11 

*napeyxzuudety 121,8 124,23 

παριστῶσι 35,11 

παροιμία. τοῖς ἑαυτῶν ἑάλωτε πτεροῖς κατὰ 

παριστάναι. 

τὴν παροιμίαν 129,32 

παροιμιάζειν. ὡς οἱ παροιμιαζόμενοί φασιν 

ὅλῳ καὶ παντὶ λέγοντες διαφέρειν 194,19 

παροινία 180,25 

παρυφίστασϑαι 206,18 

παρώνυμος. περὶ τῶν παρωνύμων 142,16 

τεσσάρων χρεία 142,19.36 παρωνύμως 
224,35 234,32 sq. ε 

πᾶς τισοῦν 88,18 ὡς ἐπὶ πᾶν 180,27 g 

πάσχειν. περὶ τοῦ ποιεῖν χαὶ πάσχειν. 

239,13 τὸ πάσχειν διττόν 240,38 

πατρίς 52,16. 22 f . a 
παχυμερής 247,27 παχυμερῶς opp. axpt- 

Bas 217,27 i 

πεῖσις 202,13 203,5 

πελαργός (δίκαιος) 19,35 

πένεσθαι 82,13 

πένταϑλος 222.17 

περιβόλαιον 120,14 

περιεχτιχός 59,28 ᾿ 

περίεργος 11,4 περίεργον ἔσται 99,24. 

πέριξ 199,1 ᾿ 

περίπατος. κατὰ περίπατον 112,19 113) 

2.4 _ 

περιπολεῖν εἰς τοὺς τάφους 13,29 q 

περιρραντήριον 121,8.9 ec. 

περισπούδαστος. τὰ περισπούδαστα τοῖς 

᾿Αϑηναίοις 118,1 ᾿ 
περισσάρτιος 181,19 

περίστασις, 55,13 29 90, Ὁ ΠΝ 
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meptotatixds 140,27 ἀπὸ 

(ὠνομάσϑησαν) 113,9. 10 

περιστερά 103,28 ὁ τράχηλος τῆς περι- 

περιστατιχοῦ 

στερᾶς ὁ μέλας 204,4 οἱ ἐπιμελῶς τρέ- 

ϑαλλοὺς 

ποιχίλα γρώματα ἔχοντας 231,13 

τροφὴν (τὰς 

ῴφοντες περιστερὰς περιπλέχουσι 

περιστρέφειν πᾶσαν εἰρη- 

μένας ῥήσεις) 120,1 

περιστροφή 210,15 

περιττός vide ἄρτιος 

περιχωριστός. περιχωριστὸν τέλος 19,24 

πέτρα vide δρῦς 

πεῦσις. οἱ 

122,14 

πῇ — πῇ 80,13. 14 237,23. 24 al. 
πηδάλιον πλοίου 210,35 sq. 

χατὰ πεῦσιν χαὶ ἀπόκρισιν λόγοι 

πηδαλιωτός 211,12 

πιϑανὸς λόγος Opp. ἀναγχαστιχός 114,25. 21 

πλασματώδης 152,25 

πλάτος τῶν χατηγοριῶν 159,0 152,11 χατὰ 

πλάτος συγχρίνει 170,2 

πλέγμα 228,1.26 

πλεῖν. τὸ πεφυχέναι πλεῖν 88,12 sq. 

πλεονάζειν opp. ἐλλείπειν 5,6 24,28 al. 

πλεονασμός 151,34 

πλεονεξία 24,33 151,2 160,8 

πλήν quamquam 2,21 145,9 149,1 285,20. 

25 245,16 
πνεύμων ϑαλάσσιος 210,35 

ποηφάγος. 

ποίησις. 

ἐνέργεια καὶ τὸ ἀποτέλεσμα 240,21 

τὰ ποηφάγα 20,4 

λέγεται ἡ ποίησις zal αὐτὴ ἡ 

ποιεῖν. περὶ τοῦ ποιεῖν χαὶ πάσχειν 2.9.9...) 

τὸ ποιεῖν διττόν 240,33 

ποιητιχὸς συλλογισμός 117,1.4 ὡς ἀπὸ 

ποιητιχοῦ 140,20 

ποῖος. ἐν τῷ ποῖόν τί ἐστι κατηγορεῖσθαι 

36,23 57,2.4 87,20 

ποιός. περὶ ποιοῦ 220,1. 31 
‘ ἣν Ὁ τὸ ποιὸν παρὰ ᾿Δριστοτέλει, τὴν ποιότητα... 

τρία σημαίνει 

τὸ δεδεγμένον, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πεποιω- 

μένον... τὸ συναμφότερον 221.4 

ποιότης. περὶ ποιοῦ χαὶ ποιότητος 220,1 

τάξις 220,71 ἐπιγραφή 220,31 τέσσαρα 

εἴδη 221,37 ὑπογραφή 224.28 τετραχῶς 

χατηγορεῖται, παρωνύμως, ὁμωνύμως, 

ἑτερωνύμως, ἀχατονομάστως 224,35 ἴδια 

280,17 παϑητιχὴ 222,1 sq. 

ποιοῦν 154,386 185,20 

173,24 199,29. 33. 
220,14 221,7 sq. 

πεποιωμένον σῶμα 

πεποιωμένου ποιότης 

«ἃ ὧν πρόβλημα 2 

πολεμικός. πολεμιχὰ μέλη 31,15 

πόλεμος φυσιχὸς xal ἀχήρυχτος Kal ἄσπονδος 

ἐγήγερται τοῖς πράγμασι 179,2 

5,24.26 6,5 

πολιτιχὰ συγράμ.- 

πολιτικός Opp. ἰδιωτικός 

φιλόσοφος 21,23 31,32 

vata 115,20 116,15. 19 

228,16 τὸ πολιτιχόν 31,29 sq. 

πολλαπλασιάζειν 99,92 

πολυϑρύλλητος 213,12 

πολυλογία 42,8 

Ἐπολύμεσος 243,31. 33 

πολυπλασιάξειν 30,19 sq. 99,24 sq. 

πολυπραγμονεῖν 20,25 71,29 

6 πολὺς ἄνϑρωπος 162,30 174,8. 9 
n 

πολιτικαὶ ἀρεταί 

πολύς. 

πρὸ τῶν πολλῶν ἢ ἐν τοῖς πολλοῖς 

ἐπὶ τοῖς πολλοῖς 48,11 sq. 109,1. 12. 1 

177,17 τὸ πολὺ χαὶ ὀλίγον (οὐ ποσά, 

ἀλλὰ τῶν πρός τι) 196,11.21 ἐπί πλέον 

82,12 94,5sq. 97,24 ἐπὶ πλεῖον 101,18 

πολυώνυμος. τὰ πολυώνυμα 141,25. 33 

πορεύσιμος 84,14 

méptopa συνάγειν 217,19 

πόρρω. τὸ πόρρω τέλος 8,33 

ποσός. περὶ ποσοῦ 188,4. τίς ἡἣ τάξις 

182.1 τὸ ποσὸν γένος συνεχοῦς χαὶ 

διωρισμένου 180,1 ἐπιδιαιρεῖ εἰς ϑετὸν 

χαὶ ἄθϑετον 194,7 

ποσὸν τὸ δὲ φαινόμενον 195,11 

196,1 sq. 

ποσότης 221,1.3 

ποσοῦν 154,35 185,20 

τὸ ποτέ τριχῶς 241,8 

τὸ μέν ἐστι χυρίως 
τὰ ἴδια 

ποτέ. 

ποῦ. τὸ ποῦ ἑξαχῶς 240,99 

πρᾶγμα. φωναί, πράγματα, νοήματα 129,9 sq. 

πραχτιχὸς φιλόσοφος 20,14 31,29 πραχτιχαὶ 

δυνάμεις τῆς ψυχῆς 21,10 τὸ πρακτικὸν 

(μέρος τῆς φιλοσοφίας) 30,0 54. 118,92 

διαιρεῖ ὁ “Ap. εἰς ἠϑικόν, οἰκονομικόν, 
πολιτιχόν 81,238 οἱ Πλατωνιχοὶ εἰς νομο- 

ϑετιχὸν χαὶ διχαστιχόν 32,27 

συγγράμματα 115,19 116,15 sq. 

πρᾶξις opp. ϑέωρία 55,16 
πράσον. πράσου χλωρότης 291,2 

πρεσβύτερος vide παλαιός 

προαγωγός 167,24 
χατὰ προαίρεσιν 243,30 

πρακχτιχὰ 

προαίρεσις. 

προαιρετικὸς ϑάνατος, προαιρετιχὴ ζωή 

12,34 54. 

προβάλλειν. ἡ φιλοσοφία... τὸ ϑεωρητιχὸν 

προεβάλλετο 21,2. 12. 13 

πρόβλημα 9,0 διαλεχτικὰ προβλήματα 37,11 

1S 



910 προγινώσχειν 

προγινώσχειν 11,12 

πρόγνωσις 11,13 

προεχτιϑέναι νόμους 32,30 

προΐστασϑαι. ἑτέραν ἀρχὴν προστησάμενος 

246,27 

mpoxatatpery τὴν ψυχήν 117,27 

προκχοίλιος 76,6 

προχόπτειν 255,13 

χόψασα 228,7. 12 

ἐν τοῖς προλαβοῦσι 41,23 

προληπτιχώτερον 217,19 

χαλεῖται τὸ ἀγαϑὸν ὡς πρὸ 

ἐπιτηδειότης προ- 

προλαμβάνειν. 

προληπτιχός. 

πρόνοια 305,8 

τοῦ νοῦ ὄν 27,32 

προνοεῖν 17,16 

πρόοδος ἣ χατὰ βάϑος 66,18 

ea 40,7 

πρό 53,25 61,7 90,20. 23 
“2; τῶν πρός τι 200,30 τάξις 201.18 

τὰ εἴδη 202,11 ὕπαρξις 203,35 πῶς 

δεῖ ἐπιγράφειν 205,382 ψευδὴς ὑπογραφή 

206,28 τὰ ἴδια 209,7sq. τὰ πρός τι 

οἰχείαν ὕλην μὴ ἔχοντα 209,11] ἀνϑο- 
ρισμός 211,92 ἀντιχείμενα 241,35 242,12 

dist. τὰ ἐναντία 249,8 

πρόσβασις 181,5 
προσδιορισμός 10,30 82,19 183,31 184, 

14 

προσεχής. προσεχὲς τέλος 8,33 

πρόσχαιρος 230,35 
πρόσχλησις 194,4 

πρόσρημα 2,30 56,12 129,380 

πρόσφατος syn. πρόσχαιρος 231,3 

πρόσφορος 123,14.15 προσφόρως 49,13 

προσφυής. προσφυῶς ἔχειν 88,22 

πρότασις. πέντε εἴδη προτάσεων 117,2 sq. 

προτελεῖν opp. τελεῖν 40,4. 5 

προτέλειος. τὰ προτέλεια 121,9.12 134,8 

πρότερος. τὸ φύσει πρότερον expl. 95,6 

περὶ προτέρου 251,5 τετραχῶς 251,17 
προτρεπτιχός. προτρεπτιχῶς 45,16 

τὰ πρός τὶ 

προφορά Opp. τὸ σημαινόμενον 145,29. 32 

προφοριχὸς λόγος 95,29. 30 183,21 191,15 

προχείρισις. χατὰ προχείρισιν 86,7 sq. 
184,2 

πρώην 194,5 

πρῶτος. πρώτη ἐστὶν ἡ ἄτομος οὐσία τῆς 

χαϑόλου 162,11. 18 τὰ τῇ φύσει πρῶτα 

δεύτερα ἡμῖν φαίνεται χαὶ τὰ δεύτερα 
τῇ φύσει πρῶτα ἡμῖν 55,10 

πρωτότυπος 128,20 

πταιστός 168,84 

I INDEX — 

πτερόν. τοῖς ἑαυτῶν ἑάλωτε πτεροῖς 129,32 
πτερωτοῦ πτερόν. 211,1 

πτερωτός 211,2. 18 

πτοεῖν. ἐπτοημένος 7,31 23,22 93,19 

πτῶσις παρὰ Ἀριστοτέλει τὸ πέρας τῆς 
λέξεως 149,19 

πυκνός Opp. μανός 233,24 sq. 

πυχνότης Opp. μανότης 233,23 

πύχτης 229,19 

πυχτιχὴ 229,18 sq. 

muxtixos 229,17. 32 

*ruxtrxotyns (οὐχ εὕρηται) 225,12 229,21 

πυρεχβόλος. δίκην τῶν πυρεχβόλων λίϑων — 

τῶν παρατριβομένων ἀλλήλοις χαὶ πῦρ 
ἀφιέντων ἣ φῶς 127,20 219,26 

πυρεχτιχή 8,34 

πυρετὸς 6 ἐχτιχός 91,8 sq. 

*rbptos. ἀμετρία πυρίας ϑερμότητος 182,21 

πυρχαϊά 237,14 

πυρός vide σήπειν 

πυρρίχιος ὄρχησις 30,5 

πῶς. ἐν τῷ πῶς ἔχον χατηγορεῖσϑαι 60, 
14. 18 

Ῥεῖν. ῥέων χρήσεις 118, 
ῥῆμα πρώτου, δευτέρου, τρίτου προσώπου 

146,25 sq. 
ῥηρατιχός. ῥηματιχὰ τὸ Φιλήνων νοήμων. 

ἀπὸ τοῦ φιλῶ χαὶ νοῶ 143,29 , 

ῥητοριχή 3,25 5,24 22,4. 14 τῆς pytopexys 

διελομένης ἑαυτὴν els ete εἰς TO συμ- 

βουλευτιχὸν καὶ διχανιχὸν χαὶ 7 novia 
21,18 

ῥητοριχός dist. ῥήτωρ 226,36 227,3 229,50. 

συλλογισμός 117,1.8 τὰ ῥητοριχά 4,9 — 
ῥόδον 83,31 

po. ἐν pon καὶ ἀπορροῇ τὸ εἶναι ἔχει, 

177,30 5 
ῥοπὴ (κουφότης καὶ βαρύτης) πάϑος ἐστὶ 

τοῦ συνεχοῦς ποσοῦ (οὐχ εἶδος τοῦ ποσοῦ) 

185,9 186,22 a 

ῥυπαίνειν 20,38 23,35 ͵ 

ῥύπος 57,18 

ῥωννύναι. οὐκ ἔρρωται ὃ κανών 136,15 

163,19 
! 
| 
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Σαίνειν 2,16 

σαλαμάνδρα 202,7 204,6 220,26 

Gapxopdyos. τὰ σαρχοφάγα 26,4 

σαφήνεια 45,13 

σελήνη. τὰ ὑπὸ τὴν σελήνην 120,16 147,26 

GeAnvilaxds. ἡ σεληναχὴ σφαῖρα 198,11. 

13. 14 
σημαντικός. σημαντικὴ φωνή 99,19 sq. 

σημεῖον 150,2 181,2 sq. 

σήπειν (τὰ συγγράμματα) διὰ παραϑέσεως 
νέων πυρῶν (novi triticd granis adiectis) 

128,8 
σηπία 156,21 

σῆψις. τὰ ex σήψεως γενόμενα... οὐ γεννᾶται 

πάντα ἐξ ὁμοίων 65,2 

σιμός 76,6 al. 

σιωπᾶν. κατὰ τὸ σιωπώμενον 196,6 

σκηνή. σχηνὰς τῶν διαλόγων ποιεῖσθαι 110,22 
σχιαγραφία 4.30 56,16 158,26 

σχινδαψός 3,8 35,18 248,21 

σχοπός 39,6. 14 40,9 sp. 129,6 sq. 

σχοτεινός. τὸ σχοτεινόν 42,1 
σχυλάχκιον 242,27 ἀρτιγενές 244,17 241,44]. 

σκυτοτόμος 23,7 

σκώληξ 65,20 
σολοιχισμιός, ἣ περὶ πλείονας φωνὰς ἅμαρ- 

τάς 5,30 εἴρηται ὡς σώου λόγου αἰχισμός 0,31 

σοφία. μεχρὶ τῶν “Ὁμήρου χρόνων ἠδιχεῖτο 
zal ἐρυπαίνετο τὸ τῆς σοφίας ὄνομα, φερό- 

μενον RATATAVTOS τοῦ ὁτιοῦν εἰδότος 20,94 

σόφισμα 227,14 

σοφιστιχὸς συλλογισμός 117,1. 1 

σπαρτός. ἄνθρωποι σπαρτοὶ χαὶ γηγενεῖς 

(irridendi causa) 47,52 

σπιϑαμαῖος 194,23 

σπήλαιον 28,16. 19 

σπουδαῖος (οὐ παρωνύμως εἴρηται) 225,2 

280,8, 13 
στάϑμη 117,9 

σταῦμίζειν. 
75,21 

στάσις 241,10 πρός τι 208,7 

στενοῦσθαι 151,8 

stevoywpetotat 90,9 171,30 175,16 

στερεός opp. pavds 234,5 

στέρησις. ἕξις xat στέρησις 

ὁρισμὸς στερήσεως 244,21 
στερητιχός 249,2 244,25 al. 

στήμων. οἱ στήμονες χαὶ ἡ χρόχη 233,31 

στοιχεῖον 38,5 τέσσαρα τὰ στοιχεῖα 21,14. 

18 τὰ στοιχεῖα syn. τὰ ἁπλᾶ 214,30 

οἱ ἅμα σταϑμιζόμενοι χρυσοῖ 

242,1 sq. 

« 
«.- -.- συνεργός 2 

ototyerwtys (Euclides) 251,18 

στρατόπεδον ingens multitudo (Apytyévns 

6 στρατόπεδον ϑεραπεύων) 15,12 

στροφή 210,15 

συγγινώσχειν. συνεγνωσμένος notus 174,8 

συγχριτιχός 80,18 sq. 

Suyxpotety 30,4 38,7 116,25 

συζυγία 95,1 

συλλαβή (βραχεῖα, paxpa) 189,7 sq. 

τεσσάρων χρόνων 189,8 

χρόνων 189,10 

189,22 

συλλογισμός 23,5. 6 

συλλογιστιχός. 

μαχρὰ 

βραχεῖα τριῶν 

μαχρὰ ἑνὸς ἥμισυ χρόνου 

πέντε εἴδη 116,35 

συλλογιστιχῶς 210,21 

συμβαίνειν. τὸ συμβαῖνον 4.14. 24 τὸ 

συμβεβηχός 4,20 36,18. 27 

ἀχώριστον 60,16 91,17 92,3 

βεβηχότος 91,2 καϑόλου, μεριχόν 145,5 

147,11 συμβεβηκός 169,18. 21 

opp. xa” αὑτό 174,4 212,24 sq. 

τὸ συμβουλευτικόν 21, 

χωριστὸν 7 

περὶ συμ.- 

χατὰ 

συμβουλευτικχός. 

19 56. 

συμμετρία 249,12 250,10 

συμπλέκειν. συμπλαχῆναι 81,24.27 τὸ 
συμπεπλεγμένον opp. ἁπλοῦν 145,31 sq. 

συμπληροῦν οὐσίαν 170,27 sq. 

συμπληρωτιχός 157,4 al. 

συμπλοχή 13,15 65,9 

“ai ἄνευ συμπλοχῆς 145,4 sq. 

ἔοιχε, φασὶν (ot Ltwixot), ὁ 

τὰ μετὰ συμπλοχῆς 

συμπόσιον. 

βίος μαχρῷ συμποσίῳ 14,17 sq. 

σύμπτωμα. τὰ χρώματα συμπτώματα 

εἶπεν 131,33 

συμφυής 37,1 

συνάγειν concludere 153,18 sq. 227,22 τῶν 

συναγομένων λαβεῖν τὸ ἥμισυ 99,22 100,1 

τὸ συναχϑὲν πλῆϑος 100,24 

συναγωγὴ (λέξεων) 4,8 

συναίρεσις ἀναλυτιχή 10,19 

συναχμάζξειν 112,1 

συναμφότερος. τὸ συναμφότερον ὅ,30. 9556. 

συναναιρεῖν 608,2954ᾳ. 95,7sq. 101,22 

102,4. 5. 218,18 dist. ἀναιρεῖν 242,0 

συναντίϑεσις 158,2 

συνάπτειν intrans. 181,4 al. trans. 187,23 

190,10 193,16. 17 al. 

συνεισάγειν 68,26 sq. 101,25. 26 

συνεισφέρειν 99,8sq.101, 24 162,4. 5 213,18 

Guvetextetvery 154,20. 24 

συνεπιχρίνειν 182,7 

συνεργός 228,12 

, 
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218 συνέχεια 

συνέχεια. κατὰ συνέχειαν 191,2. ὃ 

συνεχ ἧς. ἐν συνεχεῖ ὅλῳ 288,19. 25 τὸ 

ποσὸν γένος συνεχοῦς χαὶ διωρισμένου 

186,1 τί συνεχές 180,90 54ᾳ. διαρεῖται 

εἰς πέντε 188,8 

συνϑετιχός. συνθϑετιχὴ διαίρεσις 76,18. 21 
συνϑετιχῶς 8,7 

σύνϑετος opp. ἁπλοῦς 145,36 sq. 

συνϑλίβειν. συνϑλίβεσϑαι ὑπὸ τῆς ἀπορίας 

82,22 

συνιστᾶν 12,19 81.29 186,9. 10 

συνομιλητής τοῦ ϑείου 15,27 

συνουσιοῦν 21,18. 29 συνουσιωμένος 290, 

23 

σύνοψις 101,4. ὃ 

συνταγματιχός. τὰ συνταγματιχὰ συγ- 

γράμματα 114,1. 18 

συντείνειν 77,31 

συντομία 107,5 

σύντομος 4,5. 8 101,4 

σύντροφος 118,10 

περὶ συνωνύμων 141,19 84. 

τὸ συνώνυμον 
συνώνυμος. 

144.5 τὸ εἰ ἔστι 141,22 

διττόν 175,19 συνωνύμως χατηγορεῖσϑαι 
91,29. 28 141,21 al. 

ἔσυοῦν. συωϑέντες 119,22 

σῦριγξ 31,16 

συστατιχός opp. φϑαρτιχός 119,22. 33 
συστατιχαὶ διαφοραί 57,1 78,29 81,8 sq. 

155,13 sq. 

συστέλλειν. δρισμὸς συνεσταλμένος 4, 12 138,9 

συσφίγγειν 147,28 

σφαῖρα. ἑπτὰ σφαῖραι 120,21 

ἄναστρος 3,9 

σφενδόνη 48,19 

σφετερίζεσθαι 28,26 

σφραγιστήρ 28,5 
σφυγμός 187,34 204,23 
σφύρα 29,24 sq. 

σχέσις 33,3 62,9 sq. αἴτιος τῆς σχέσεως 

dist. τοῦ εἶναι 51,5 352,8 σχέσει δια- 

φέρειν 61,21. 80 ἐν σχέσει opp. χαϑ᾽ 
αὑτό 29,10. 10 69, 6. 8 70,14 

σφαῖρα 

σχετιχός 161,9. 5 117,10. 18 σχετιχὴ 

οὐσία 162,17. 25 

σχῆμα 28,1 sq. σχῆμα zai μορφή 222,2. 

8. 223,22 232,21 σχᾶμα καὶ Baya vide 
Πυϑαγόρειος 

σχιζόπτερος 211,2 

σῶμα Opp. ἀσώματον 63,26 sq. πότερον τὰ 

καϑόλου σώματα 7 ἀσώματα 41,29 οἱ 

I INDEX 

Xtwixol σώματα εἶναι 41,29 

συνεχὲς ποσόν 190,1 

σωρεία 4.8 

σωστιχός 197,5 199,24 

σωφροσύνη expl. 18,91 19,21 121,31 

ἔλεγον 

Taypa χιλίων ἀνδρῶν 298,1 
τάξις 85,6 39,29 185,1 201,18 290,1 al. 

τεταγμένος 120,9 8588. 121,24 
ταγῆναι 147,14 

ταυτότης 202,12. 33 

τεχτονική 21,24 

τελεῖν opq. προτελεῖν 40,4. ὃ 

τέλειος ἀριϑμός 24,27. 80 sq. 
opp. προτέλεια 121,16 

τέλος opp. ὑποκείμενον 5,22 sq. 

προσεχὲς ἢ πόρρω 8,33 sq. 

αντία τέλη εἰσίν 180,35 181,2 

τέμενος 121,18 

τέσσαρες. O τέσσαρα ἀριϑμὸς δυνάμει δέχα 

25,18 
τετραγωνισμός χύχλου 914,5. 9 
τετράγωνος ἀριϑμός 80,17 sq. 190,28. 81 

τετράγωνον σχῆμα 28,1 

τευϑίς 156,21 

τέχνη καὶ ἐπιστήμη 5,21 sq. τέχνη τεχνῶν 

20,19 sq. διαίρεσις τῶν τεχνῶν 155,28 

τεχνητός Opp. φυσιχός 233,30 

τεχνοῦν 139,16 

τέως 80,22 221,2 349,8 
τηνάλλως 186,9 

τίς. τὸ τί ἐστιν 2,30 37,11 50:11 coni. τὶ 

ἔστιν, ὁποῖόν τί ἐστι χαὶ διὰ τί ἐστι 3,6 

135,10 ἃ]. ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορεῖσϑαι 36, 
22. 24 sq. 57,2. 10 

ποπιχός 198:9 (Ὁ) 1909... 90 

τόπος 124,11 127,30 197,13 sq. 241,1 aye 
γεῖον ἀχίνητον 149,19 ἐπιφάνεια 188,17 

συνεχὲς ποσόν 190,16 193,14 

τραγέλαφος 3,8 47,5 49,20 129,16 

τραχύς opp. λεῖος 233,15 sq. 

τραχύτης Opp. λειότης 233,12 sq. 

τριαχονταέξ 190,29. 30 

tptyyos 121,19 

τριμέρεια 18,22 19,13 > 

τρίπους (ἡ αἵρεσις τῶν ᾿Εφεχτιχῶν) 109,26 
τροχός 68,12 

τρυγών. σώφρων ἡ τρυγών 

tpbE 217,25 

τάττειν. 

τὰ τέλεια 

διττόν, 

τὰ γὰρ ἐν- 

20,1 
» 
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τυγχάνειν. εἰ τύχοι exempli gratia 80,6 al. 

τυχόν 131,25 192,22 

τύπος 2,20 

τυραννεῖν. ἡ ἡμετέρα διάνοια ἐτυράννησε 

47,7 

τυραννίς. τυραννίδα μελετᾶν 12,14 

τυφλότης. οὐ λέγεται ἡ τυφλότης ὄψεως 

τυφλότης 245,30 sq. 

TOY. οἱ ζωγράφοι τὴν τύχην ἐπὶ τροχοῦ 

ἱστοροῦσι 45,7 

νοίας 139,30 

ἀπὸ τύχης Opp. ἀπὸ δια- 

Ὕαινα 68,12 

ὑγεία. νόσος χαὶ ὑγεία (ἐναντία ἄμεσα) 18], 

15 243,20 

ὑγιάξειν 1,12. 

ὑλαχτιχός 36,18 

ὕλη 28,954. 48,28 80,24. 28 
zat ἀσχημάτιστος 88,2 opp. εἶδος 87, 

30 sq. 176,4 ἀνείδεος 90,2 154,34 185, 

19 def. 164,30 172,35 

ὑμενόπτερος 211,4 

ὑπάλληλος. τὸ ὑπάλληλον 158,1.12 163, 

26 ὑπάλληλον γένος 62,6 63,34 sq. 157,6 

ὑπάλληλα 72,7 75,12 sq. 
73,10 vide ἀλλήλων 

ὕπαρξις syn. ὑπόστασις 63,15 al. 

ἔχειν 3,9 sq. opp. ἀνυπαρξία 91,36 xara 

ὕπαρξιν 60,25 πρὸς ὕπαρξιν opp. πρὸς 

χατηγορίαν 166,18 172,22 sq. 175,21 sq. 

186,4 

ὑπεραίρειν opp. ἐλλείπειν 213,24 

ὑπεραναβαίνειν. ὑπεραναβεβηχὸς γένος 56, 
19. 08,29 

ὑπερβάϑμιος. 

73,9 74,14 

ὑπερβαίνειν 2,12 

ὑπέρβατος. σύνταξις xad? ὑπέρβατον 74,11 

ὑπερβολή ορρ. ἔλλειψις 249.6 

ὑπερϑετιχός 170,11. 12 

ὑπερούσιος 173.1 

ὑπεροχή. ὁρισμὸς ἐκ τῆς ὑπεροχῆς 7,2 

8,1 sq. 20,21 
ὑπερτελὴς ἀριϑμός 24,31 sq. 

ὑποβαίνειν. 

ἄμορφος 21,6 

SyD. τὰ μέσα 

“ ἘΝ 
ὑπάρξιν 

ς , ss , 

ὑπερβάϑμιον πόδα τείνειν 

ὑποβεβηχὸς εἶδος 63,31 

βεβήχασι τὰ ἄτομα 63,32 al. 

ὑποβρύχιος. 

42,1 
ὑπογράφειν 3,26 

τὸ ὑποβρύχιον τῶν νοημάτων 

φέρειν PAGS, 

ὑπογραφή dist. ὁρισμός 4,13 sq. 56,13 sq. 

ὑποδιαίρεσις 26,2 dist. ἐπιδιαίρεσις 65,27 

ὑποδύεσθαι. τὰ ὑποδυόμενα τὴν ἀπόδειξιν 

115,21 110.80- 84 

ὑποκάτω 76,13 

ὑποκεῖσθαι Opp. κατηγορεῖσθαι 48,33 75, 

19,10 48,18 63,19 

διτ- 

24 ὑποχείσλωσαν 

τὸ ὑποχείμενον opp. τέλος 5,21 sq. 

τόν, ἢ καϑόλου ἣ μερικόν 8,29 opp. χατ- 

ηγορούμενον 48,33 sq, 94,4 τὸ xa” ὑπο- 

χειμένου (καϑόλου), οὐ zal? ὑποχειμένου 

(μερικόν), ἐν ὑποχειμένῳ (συμβεβηχός), 

οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ (οὐσία) 148,1. 19 

τὸ τοῦ ὑπομνήματος ὄνομα coc TOV μα. 

παρὰ [Πλάτωνι χεῖται ἐν τῇ Επινομίδι 

(p. 980 D) 114,8. 4 

ὑπομνηματιχός. τὰ ὑπομνηματιχὰ (’ Apt- 

στοτέλους συγγράμματα) 114,1 sq. 

ὑποσέληνος. τὰ ὑποσέληνα 205,7 

ὑπόστασις 28,3. 19. 61,6 62,14 al. 

ὑποστρέφειν 207,30. 33 syn. ἀντιστρέφειν 

210,25 sq. 

ὑφέν 50,4 93,14 94,33 
ὕφεσις εἴδους 182,20 πρός τι 202,12 203,5 

ὑφιέναι. ὑφειμένη γραφή 4,25 εἰχών 222, 

11 φωνή 62,0 

ὑφιστάναι. ὑφίστασθαι 4,19. 20 60,26 61, 

Tal. ὑφέστηχα syn. ὕπαρξιν ἔχω 3,7 

ὑποστῆναι 4.10 ὑφεστάναι opp. ἐν Ψιλαῖς 

ἐπινοίαις ϑεωρεῖσϑαι 46,7 

Φαίνειν. τὸ φαινόμενον manifestum 124, 

eats) 
φαιός. τὸ φαιὸν μέσον dv λευχοῦ χαὶ μέ- 

havos 7,10 243,22. 34 al. 

φαλαχρός 76,6 

waves 24,6 

avtacta 284.6 29,33 9 ἢ ? 

patos 30,29 85,30 

172,20 

φάντασμα. 
‘ 

231,12 sq. ἀσώ- 

φαντασίαν παρέχειν 

σχιοειδῇ φαντάσματα 13,29 

φαρμαχευτιχός. τὸ φαρμαχευτιχόν lo, 

12 

φάρος. 

τὴν πόλιν, ἀρσενιχῶς 

δηλοῖ ϑηλυχῶς μὲν ἐχφωνούμενον 
δὲ τὸ χτίσμια, οὐδε- 

τέρως δὲ τὸ ἱμάτιον 141,1 



φϑανειν 

ἐνσχεϑέντες ἢ) ταῖς ἀπορίαις 173, 

ι2 

φϑάνειν. τὰ φϑάσαντα 6,24 100,29 146,135 

τὸ φϑάσαν ueyeliac σχηματισῦηναι 30,27 

190,35 

φϑαρτιχός 89,97 sq. 187,6 sq. opp. συστα- 

τιχός 179,32 opp. σωστιχός 197,3 

φϑαρτός opp. ἀΐδιος 11,22 sq. 

φϑορά 91,7.25sq. εἶδος κινήσεως 253,27 sq. 

φιλάνθρωπος. φιλάνθρωπον εἶδος συγγρα- 

ons 46,6 
φιλόδουλος 212,31 

*othoxatddhov 107,10 161,20 108,6 φιλο- 

καϑόλου οἱ φιλόσοφοι 130,28 

φιλόνειχος 122,22 
τ 

, 
φίλος. 
7 

φιλοσοφεῖν 3,19 sq. 

φιλαίτερος 129,1 

φιλοσοφία. ι μέγα τὸ ἀγαϑὸν τῆς φιλοσοφίας 

1,21 τί ὑπόχειται τῇ II zat τί τὸ 

ἕξ ὁρισμοί 7,26 8,8 

ἡ τάξις αὐτῶν 7,29 πρῶτος 10,11 ἄλλος 

11,17 τρίτος 12,3 τέταρτος 16,9 πέμπτος 

20,18 ἕχτος 23,21 

τέλος αὐτῆς 6,26 

τὸ ϑεω- 

115,15 118, 
μεγίστη μουσιχή 

διαιρεῖται εἰς 

ρητικὸν zal πραχτιχόν 26,7 

32 ἰατριχὴ ψυχῶν 9,9 

9.29 

φιλόσοφος φωνή 39,16 93,32 

φιλοσώματος 13,28 
φιλοτιμία βασιλική 128,5 

φλεγμαίνειν. ὄψει φλεγμαινούσῃ 117,31 

φρόνησις expl. 18,50 19,20 121,30 

ee |117 

πεφυχέναι 88,12 89,29 sq. 

λυ yay 91,12 

, a 

φυειν. TO 

φυσιχ 117,20.22 118,9 121,6.13 253, 

15 
φυσιχὸς ϑάνατος, φυσιχὴ ζωή 12,24 sq. 

φυσιχαὶ ἀρεταί 19,32 228,15 φυσιχὸς 

φιλόσοφος 21,16 248,31] τὸ φυσιχόν 27, 

3D φυσιχὰ (Ὁ) συγγράμματα 115,21 τὰ 

φυσιχά 118,39 222,10 al. 

φυσιολογεῖν 59,19 120,81 191,2 

φυσιολογία 115,28 121,1 191,7 

φυσιολογικός. φυσιολογιχὰ συγγράμματα 

115,18. 21 sq. 120,25 

φύσις 2,0. 14 10,19 οὐδὲν ἐχ τοῦ μηδαμῇ 

μηδαμῶς ὄντος ποιεῖ ἣ φύσις 83,12 χατὰ 

ρύσιν, παρὰ φύσιν 149,35. 86 198,20. 21 

Get 22,8 220,20 

G 

τς 21,11 sq. opp. ϑέσ 

τῇ φύσει 49,19 opp. ἡμῖν 55,10 τὸ φύσει 
πρότερον 95,6 τὸ φύσει ἀχράτητον 228, 

I INDEX 

18 πρὸς thy φύσιν opp. πρὸς ἡμᾶς 197, © 

15. 28 
φυτόν 63,27 64,19 sq. 
gwvi. ὡς εἰς φῶς ἄγουσα τὰ τοῦ νοῦ γεννή- 

pata 37,1 διαίρεσις φωνῆς 90,11 ση- 

μαντιχή, ἄσημος 35,13 129,16 κχαϑόλου 

(syn. φιλόσοφος), μεριχή 9,10. 26 δ1,230 
οὐσιώδης, ἐπεισοδιώδης 36,4 ἔναρϑρος, 

ἄναρϑρος 37,4.5 φωναί, πράγματα, νοή- 

ματα 129,9 56. 

φωνήεις. τὰ φωνήεντα 21,11 

φὼς μόνος ὃ ἀνϑρωπος 37,2 

φῶς 37,2 μέση τις φύσις ἀσωμάτου χαὶ Ὁ 
σώματος 173,15.16 opp. σχότος 242, 

37 

φωστήρ 63,6 
φωτιστιχός. τὸ φωτιστιχόν 37,3 

Xadxetoyv 29,23 

χαμαίζηλος. τὸ χαμαίζηλον τῆς λέξεως 

128,28 i 
χαραχτήρ 94,1 208,33 πᾶς yapaxthp ποι- 

ότητος 221,4. 9. 29 

χαραχτηρίζειν 95,6. 7 al. 

χειρουργικός. τὸ χειρουργικόν 15,12 

χλιαρός. τὸ χλιαρὸν μέσον ὃν ψυχροῦ χαὶ 

ϑερμοῦ 7,6.7 243,32 

χρεία 244,11 sq. χρείαν παρέχειν 166,14 sq. 

πε στ: 36,17 

YRS 36,30 Sq. 

9sq. 132 dist. ἀναγκαῖον, dyabov 

43,5 
χρῆσις. at χρήσεις testimonia 110,28 ῥέων. 

χρήσεις 118,5 

χρονιχός. κατὰ χρονιχὴν ἔννοιαν 140.5 

χρόνος (συνεχὲς ποσόν) 190,8 199,14 

χρυσὸς κίβδηλος 23,14 4 
χρυσοῦς. οἱ χρυσοῖ 75,21 . 
χρῶμα. τὰ χρώματα παϑητικαὶ ποιότητες 

222,35 290,10 πρόσχαιρα opp. τὰ ἐχ 

φύσεως ἣ ἐχ γενέσεως 230,35 sq. d 

χῦμα τῶν ἀριϑμῶν 100,9 8 

χυμιός. τέσσαρες οἱ χύμοι 21,14 πον 
χωρεῖν. ὅλον τὸ κχαϑόλου .. ἐχώρησεν. ἐν 

τῷ ἡλίῳ 167,5. 6 

χωρίς. ὧν χωρίς 4,16 τούτων χωρίς 4,2 
χωρὶς τοῦ ζῴου 4.18. 21 saepius 



ERBORUM 

χωριστός 49,22 χωριστὸν svpBeByxds 60,16 

χῶρος παραδειγμάτων 207,24 

Ψευδοδοξία 117,34 
Ψηλαφᾶν 118,10 

Φιμύϑιον 68,16 80,24 al. 
υχή. τὰ μόρια, λόγος ϑυμὸς ἐπιϑυμία 9, 

dopa 281 

30 sq. 18,29 sq. 

ψυχῆς 9,33 

τιχὰς καὶ πραχτιχάς 27,15 πάϑη ψυχῆς 
ἰᾶσϑαι 31,9sq. ὑπὲρ λόγον τὸ ἐν τῇ 

ψυχῇ λογικόν 60,12 ἡ ἀϑανασία τῆς ψυχῆς 
114,26 sq. ἡ λογιχὴ Ψυχή 115,10 199,5 
syn. 6 νοῦς 14955 ἡ φυσιχή 254,18 

wpa 254,51 

180,10 ἁρμονία τῆς 
a ‘ δ) 9, 

διττὰς ἔχει δυνάμεις, yyw- 
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ων yeh 18 

ς ὃ “Δῳροδισιεὺς ὃ [ΠΠεριπατητιχός 

pani τὰς Katnyoptas Περὶ τῶν χαϑό- 

λου λόγων) 192,21 

᾿Λλϑῆναι 61,29. 80 

᾿Αϑηναῖος. τὰ περισπούδαστα τοῖς ᾿Αϑη- 
ναίοις (γράμματα xat νεῖν) 118,7 τοῖς 

᾿Αϑηναίοις χρησμὸς ἐδόϑη (Herod. VIL 141) 

126,20 
Fe 52,20 54,21. 24 

Ataxds 33,15 52,20 

Αἴας 48,20 51,17 136,2sq. τοῦ Τελαμῶνος 

καὶ ἐκ τῆς Σαλαμῖνος... τοῦ ᾿Οιλέως καὶ 
Λοχρός 159,4 

Αἴγισϑος 91,20 
Αἰγύπτιος. οἱ Αἰγύπτιοι 6. α΄. 51,20 τὴν 

γεωμετρίαν εὗρον Αἰγύπτιοι 90,8 
Αἰϑίοψ 36,29 99,3 102,25 104,9. 1 173,29 

231,16 
Αἴτνη 39,12 

᾿Αχαδημαΐῖχός. ᾿Αχαδημαϊχοὶ Περιπατητι- 
χοί 112,31 sq. 

᾿Αλεξάνδρεια ᾿Αφριχὴ καὶ Περσὶς τρίτου 
χλίματος 30,12 

᾿Αλέξανδρος ὁ Πάρις 189,8 

᾿Αλέξανδρος rex Macedonum 33,9 113,23. 

32 139,33 (éxéheye), ἡνίκα μιηδένα ὠφέ- 

33 

λησεν, ὅτι “Gipepov οὐχ ἐβασίλευσα- od- 

δένα γὰρ εὐεργέτησα᾽ 112,25 ἐπιδαχρῦσαί 

φασι τὸν ᾿Α., ὅτι οὐδ᾽ ἐνὸς ὅλου χόσμου 
ἐδυνήϑη ἐπιχρατῆσαι 112,27 

᾿Αλέξανδρος (philosopbus) ἄλλην διαφορὰν 

λέγει τῶν ἀχροαματιχῶν πρὸς τὰ διαλογιχά, 

ὅτι ἐν μὲν τοῖς ἀχροαματιχοῖς τὰ δοχοῦντα 

αὐτῷ λέγει χαὶ τὰ ἀληϑῆ, ἐν δὲ τοῖς δια- 

λογικοῖς τὰ ἄλλοις δοχοῦντα τὰ ψευδῇ 

118,9 ἀντιπάσχων τῇ ἀϑανασίᾳ τῆς ψυ- 

“Αλιρρόϑιος ὑπὸ Ποσειδῶνα τελῶν 69,2 
᾿Αλχιβιάδης δ. g. 54,8 

᾿Αμμιώνιος. 

᾿Ανάξαρχος 22,25 

᾿Ανδρόνιχος 6 Ποίτου (Περιπάτου ἢ) ἑνδέ;: 

χῆς τῆς λογιχῆς τὰς εἰρημένας ῥήσεις ev 

τῷ τρίτῳ λόγῳ τῆς Περὶ ἀϑανασίας τῆς 

ψυχῆς . . πειρᾶται περιστρέφειν 128,4. ἔδει, 

αὐτὸν οἷον δεύτερον ὄντα "Ἀριστοτέλην 

(potius περὶ νοημάτων) 129,10 ἐπιτείνι ν 
ὁ ᾿Αφροδισιεὺς ᾿Αλέξανδρος τὴν εἰς φιλο: 

ὅτι χαὶ ἘΝ 

οὐσία πάντων 166,35 λύει ὁ ̓ Αλέξανδρος 

λέγων οὐ “οὐ χαϑόλου ἑαυτοῖς μάχονται 
τὰ στοιχεῖα... ἀλλὰ ποιότης ποιότητι᾽ 118 

86 182.15 ἀπορεῖ ὁ ᾿Αλέξανδρος πρὸς 

φύσει προτέρα ἐστὶν ἡ ato 

ἀπαντᾷ πρὸς τὰ δύο ἐπιχειρήματα 220 

δείχνυσιν ὅτι ἀντικείμενα τὰ πρός τι 242,) 

ἐνομίσϑη τὸ Περὶ ἑρμηνεί: 
pine διὰ τὴν ἀσάφειαν, πρ 

γράψαι τὸν φιλόσοφον ᾿Αμμώνιον εἰς a 

ὑπόμνημα καὶ δεῖξαι ὅτι χαὶ προοίμιο 
ἔχει χτὰ. 114,9 οἱ περὶ ᾿Αμμώνιον δὲ 
φασιν ὅτι οὐδὲ ἐπὶ τῆς ἁπλῶς (χεφι 

δυνατὸν εἰπεῖν τίνος ἐστὶ χεφαλὴ ἐπὶ τί 

ὁμοίων ζῴων 218,28 

τος γενόμενος διάδοχος 118,18 ὁ “Ρόδιξ 

ὁ ΠΕεριπατητιχὸς .. ἀπὸ τῆς λογιχῆς ἔλε : 

οἰ ἄρξασϑαι) 117,22 τελευταίαν ἀπο: 

νέμει τοῖς πρός τι τάξιν 201,18 
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᾿Αντίλοχος pro Nestore patre mortem oc- 

cubuit 22,15 

᾿Αντισϑένης ὁ Κυνιχός 111,19 ὁ τοῦ Ato- 
γένους διδάσκαλος ἔλεγε... . “ἄνϑρωπον ὁρῶ, 

ἀνθρωπότητα δὲ οὐχ ὁρῶ᾽ 47,14 220,28 
carpitur a Platone 47,17 ἡ ̓ Αντισϑένους 

(ϑέσις) ὅτι οὐχ ἔστιν ἀντιλέγειν 108,25 

109,20 
᾿Απόλλων τὸ λοξὸν τῶν μαντευμάτων ἐπε- 

τήδευσε 120,10 
᾿Απολλώνιος 6 τῶν ᾿Αργοναυτιχῶν συγγρα- 

weds (Argon. IV 1715) 63,8 

᾿Αργειφόντης vide “Ἑρμῆς 
Ἄργος (κύων ᾽Οδυσσέως) 2,8 110,44 ὁ φύλαξ 

τῆς “lode 140,30 
YAperos πάγος 145,33 
᾿Αρίστιππος 108,19. 36 
᾿Αριστοτέλης ὁ Σταγειρίτης 128,10.16 peta- 

σταλεὶς ἦν (cum Plato moreretur) ὑπὸ 

Φιλίππου ἐν Μακεδονίᾳ ἐπὶ τῷ παιδεῦσαι τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ ᾿Αλέξανδρον 112,21 διαδέχεται 

τὴν σχολὴν τοῦ Σπευσίππου σὺν Ξενοκράτει 

112,29 μετὰ ϑάνατον Σωχράτους ('Δλε- 

ξάνδρου Ὁ) ὑπεξελϑὼν ᾿Αϑηνῶν καὶ δια- 

τρίβων ἐν Χαλκίδι ἀνεχαλεῖτο ὑπὸ ᾿Αϑη- 

γαίων ἐπανελϑεῖν, χαὶ μὴ πεισϑεὶς ἀντέ- 

ραψεν χτὰ. 129,20 ἐγχαλούμενος ὑπὸ 

᾿Αλεξάνδρου ἐπὶ τῇ ἐχδόσει τῶν αὐτοῦ 

συγγραμάτων “xat ἐχδέδοται᾽ φησὶ “χαὶ 
οὐχ ἐχδέδοται᾽ αἰνιττόμενος τὴν ἀσάφειαν 

125,10 πανταχοῦ παραινεῖ μὴ καινοτομεῖν 

τὰ χείμενα μιηδὲ ξένοις χρῆσϑαι ὀνόμασι 

211.11 ἐν διαλεχτιχοῖς ποιχίλος ταῖς μι- 

pases, ᾿Αφροδίτης γέμων καὶ Χαρίτων 

ἀνάμεστος 124,5 ἀσαφής 124,1 διὰ τί 

124,25 διὰ τρεῖς αἰτίας 124,21 οὐδὲ γὰρ 

ἦν φύσει τοιοῦτος (ἀσαφής), ὡς δηλοῦσιν 

αἱ ᾿Βπιστολαὶ αὐτοῦ σαφεῖς οὖσαι καὶ οἱ 
Ἰόποι χαὶ τὰ Μετέωρα πάνυ σαφῆ ὄντα 
107,20 ἀεὶ ϑεολογῶν ὁ ̓ Αριστοτέλης φυσιο- 

λογεῖ 120,31 124,21 ὥς φησιν "Αριστο- 
τέλης ἐν τῷ Προτρεπτιχῷ ἐπιγεγραμμένῳ 

3,17 ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ πραγματείᾳ 

Θεολογικῇ ἐπιγεγραμμένῃ 30,19 φησὶ γὰρ 
Ἀριστοτέλης ἐν ᾿Αποφϑέγμασιν (potius Αρί- 

στων ἐν “Ὁμοιώμασιν) 21,7 διαιρεῖ τὸ 

πραχτιχὸν εἰς ἠϑιχόν, οἰχονουιχόν, πολι- 

τιχόν 31,28 ἐν τῷ τρίτῳ λόγῳ τῆς ΠΕρὶ 

ἀϑανασίας τῆς ψυχῆς 123,5.6 γεγραυ.- 

μένα αὐτῷ εἰσι ta ᾿Ἢϑιχὰ πρὸς Εὔδημιον 

μαϑητὴν χαὶ ἄλλα πρὸς Νιχόμαχον τὸν 

πατέρα, τὰ Μεγάλα Νικομάχεια, καὶ πρὸς 

Νικόμαχον τὸν υἱόν, τὰ Μιχρὰ Νιχομάχεια 

32,34 sq. 116,16 γέγραπται αὐτῷ ὁ Oixo- 

νομιχός 33,2 116,24 ὁ Πολιτιχός 33,7 

116,19 γεγραμμέναι δὲ αὐτῷ εἰσι καὶ 

Πολιτεῖαι, διακόσιαι πεντήκοντα τὸν ἀριϑμόν, 

ἃς συνεγράψατο éx τοῦ πολλὴν γῆν συμ- 

περιελϑεῖν ᾿Αλεξάνδρῳ τῷ βασιλεῖ 35,8 

119,32 εἰς τὰς ᾿Δριστοτέλους χαὶ τῶν 

ἄλλων ΚΚατηγορίας" οὗτοι γὰρ κατὰ ζῆλον 

τοῦ οἰχείου διδασχάλου ὁμώνυμα συγγράμ.- 

ματα τούτῳ κατέλιπον 36,34 ἐν τῇ ᾿Απο- 

δειχτιχῇ 39,83 πᾶσα γὰρ Ἰνῶσις καλή, 

καϑά φησιν Ap. (οἷ. Metaph. A 2 p. 98227) 

43,28 ot μὲν ἔλεγον ὑφεστάναι τὰ γένη 

καὶ τὰ εἴδη (syn. τὰ καϑόλου), ὡς Πλάτων 

χαὶ ᾿Αριστοτέλης 47,12 εἴωϑε τὰ λεπτό- 

τερα τῶν στοιχείων μανὰ χαλεῖν τὰ δὲ 

παχύτερα πυκνά 233,27 ὃ ᾿Αριστοτέλης 
(potius Πλωτῖνος) τὸ διακονιχὸν αἰτιᾶται 

τοῦ ἀέρος (de odore mali quaerens) 192, 

10 οὐ συνάδει τὰ νῦν λεγόμενα τοῖς 

TY 
i 

i 

Mm Om, 
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Φυσιχῇ οὐκ ἂν γὰρ πάσχοι 6 “Ap. 

τῇ Φυσιχῇ γενέσϑαι αὔξησιν χωρὶς ἀλλοι- 

σεως 254,14 vide ᾿Αριστοτελικός 

᾿Αριστοτέλης. ἄλλοι ᾿Αριστοτέλεις ἐγί- 

νοντο ἐπὶ αὐτοῦ, ὡς ὁ παιδοτρίβης καὶ 

ἐπίχλην Μῦϑος 128,12 

᾿Αριστοτελικός. οἱ ᾿Αριστοτελικοί 108,13. 

35 τὰ ᾿Αριστοτελιχά (ἀπεστενωμένα) 42,4 

οἱ ᾿Αριστοτελικοὶ λόγοι 101,39 τὰ "Αριστο- 
τελιχὰ συγγράμματα (συντάγματα) 107,12. 

25 χίλια τὸν ἀριϑμόν, ὥς φησι Πτολεμαῖος ὁ 

Φιλάδελφος (?) ἀναγραφὴν αὐτῶν ποισάμενος 

χαὶ τὸν βίον αὐτοῦ καὶ τὴν διάϑεσιν (7) 107, 

12. χίλια ὄντα, ὡς ᾿Ανδρόνικος παραδίδωσι 

113,18 μερικά, καϑόλου, μεταξύ 119,20 56. 

ἡἣ Περὶ κόσμου πραγματεία. . προσπεφώ- 
νηται ᾿Αλεξάνδρῳ 113,22 αἱ ἐπιστολαί, 

ἃς ἐν ὀχτὼ βιβλίοις συνήγαγεν ᾿Αρτέμων 

118.20 τῶν χαϑόλου τὰ μὲν ὑπομνη- 

ματιχὰ τὰ δὲ συνταγματιχά 114,1 τῶν 

συνταγματιχῶν τὰ μὲν αὐτοπρόσωπα, ἃ 

nal ἀχρηαματικὰ λέγονται, τὰ δὲ διαλογιχά, 

ἃ καὶ ἐξωτεριχὰ λέγονται 114,15 124,9 sq. 

τῶν αὐτοπροσῴπων) τὰ μέν εἰσι ϑεωρη- 

τιχὰ τὰ δὲ πραχτιχὰ τὰ δὲ λογιχὰ ἤτοι 

ὀργανιχά 115,16 χαὶ ἕχαστον τούτων εἰς 
τρία διαιρεῖται 115,17 τίς ἡ ἀρχὴ τῶν 

᾿Αριστοτελιχῶν συγγραμμάτων 111,11 δεῖ 
ἄρχεσϑαι ἀπὸ τῆς λογιχῆς [18,28 τέλος 
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τῆς ᾿Αριστοτελιχῆς φιλοσοφίας τὸ γνῶναι 

ὅτι πάντων μία ἐστὶν ἀρχή 119,30 τί 

τὸ εἶδος τῆς ᾿Αριστοτέλους ἀπαγγελίας 123, 
12 ἕξ x εφάλαια δεῖ προλαμβάνειν 127,4 

τὸ sence 128,1 σχοπὸς τῶν Κατηγοριῶν 

129,7 sq. 
132,19 
τὸ γνήσιον 133,9 

τὸ χρήσιμον 192,5 ἡ τάξις 

ἣ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς 132,21 

ἡ εἰς τὰ μόρια διαίρεσις 
133,28 ἕξ ἐπιγραφαὶ φέρονται 132,22 

, 5 0.0 i! € 
τεσσαράχοντα γὰρ βιβλίων εὑρεϑέντων ἐν 

παλαιαῖς βιβλιοϑήκαις τῶν ᾿Αναλυτικῶν 

καὶ δύο τῶν Κατηγοριῶν τέσσαρα μόνα τῶν 

᾿Αναλυτικῶν ἐχχρίνουσι χαὶ τῶν Κατη- 

γοριῶν ἕν 133,15 Πτολεμαῖος τὰ >Aprt- 
στοτέλους συνήγαγε 128,0 

᾿Αρίσταρχος. ἡἣ γραμματιχὴ ἡἣ ἐν '᾽Αρι- 
στάρχῳ 238,9. 10 

᾿Αρὶστείδης χάριν μαρτυρῶν τῶν “Ὑπὲρ τῶν 

τεττάρων ἐπέγραψε τοὺς λόγους οὕτω: Κί- 

μὼν “ta. 132,30 
>| Pee ee c , Ἶ CAptotwy ἐν “Ὁμοιώμασιν) 21,7 

᾿Αρτέμων τις μετὰ ᾿Αριστοτέλην γενόμενος 

(τὰς ᾿Αριστοτέλους ἐπιστολὰς ἐν ὀχτὼ βι- 

βλίοις συνήγαγεν) 113,25 

᾿Αρχιγένης 6 στρατόπεδον ϑεραπεύων 15,12 

CApytroyos) (frg. 6,3) 22,21 
> LN Ἀρχιμήδης... ἔφη «πὰρ» τὰν χαφαλὰν χαὶ 

νὴ τὰν ypuppdv 28,34 
᾿Αρχύτας ὃ Ταραντῖνος (Πρὸ τῶν τόπων 

26 (ef. 

Ἑρμῖνος) τὴν ῥοπὴν εἶδος τοῦ ποσοῦ 
ἐνόμιξε 188,10. τετάρτην 

πρός τι τάξιν 201,23 

ἴδιον (τῆς ποιότητος) προάγει 290,2 

ἼΑτλας 204,31 

᾿Αρτεύς 67,13 
Αττικός. οἱ Attexot ἐξηγηταί 133,14 Ἀττιχὴ 

σύνταξις ἢ συνήϑεια 137,17 

Ἀφριχός vide Ἀλεξάνδρεια 
᾿Αφροδίτη. ᾿Αφροδίτης γέμων 124.5 

᾿Αχέρων 33,16 

᾿Αχιλλεύς 48,20 52,19 

Βοηϑὸς ὃ 
(δεῖν ἄρχεσϑαι) 117,21 

Βοιώτιος. Βοιωτία ὃς 119,28. 94 

Γαλήνειος. τὰ Γαλήνεια (ἐξηπλωμένα) 42,3 
Γαληνός (quinque categorias commendat) 

160,21 
Δελφοί. 6 ἐν Δελφοῖς 72,18 

Δημόκριτος. ἄπειροι κόσμοι κατὰ Δημό- 

apttovy 112,27 

ἐπέγραψε tas Κατηγορίας) 132, 

ἀπονέμει τοῖς 

χαϑολιχώτερον τὸ 

Σιδώνιος ἀπὸ τῆς φυσιχῆς λέγει 

II INDEX } 

Δημοσϑένης 5,25 ὁ ῥήτωρ 38,38 338,10 
χατὰ τὸν [Παιανιέα (Demosth. XI 23) 129,4 

Διογένης Antisthenis discipulus 47,14 

Δίων coni. Θέων exempli gratia 9,12 sq. 
"Extwp 48,20 51,17 

Ἕλενος χαὶ “Ehévy οὐχ ἔστι παρώνυμα 148,1 
Ἑλληνίς. αἱ “Βλληνίδες φωναί 5,28 11,15 
᾿Ἔμπεδοχλῆς 6. g. 124,20 ᾿ 

᾿Ἐπικχούρειος. οἱ ᾿Ἐπιχούρειοι 112,1 5 
συνήχμασεν ὁ Μένανδρος, — 

(χατῆρξε τῆς τῶν Ηδονιχῶν φιλοσοφίας) — 
111,54 

"Epetptedc. 

ΕῚ 

"Extzovpoes, ᾧ 

ἱ ᾿Ἐρετριεῖς 109,1 
‘Eppaizds. “Ἑρμαϊκὸν μῶλυ (Hom. x 808) 

119,20 ‘ 
Ἑρμῆς ᾿Αργειφόντης ἐχλήϑη (ἀποχτείνας 4 

*Apyov) 140,30 ξ 
‘Epptvos (περὶ πραγμάτων εἴρηκε tov σχοπὸν 

τῶν Κατηγοριῶν) 129,11 

τόπων ἐπιγράψας τὰς Κατηγορίας 241,30 

(εἴ. Ἀρχύτας) ; 

eats νῆις; ἐν τῇ “Pytopixy oa φησὶ 
“τὰ χοινὰ χαιγὰ χοινῶς 
123521 

Εὔβουλος 6. g. 136,6sq. 144,9 

Εὔδημος. ᾿Ηϑιχὰ πρὸς Εὔδημον 32,35 

Εὐκχαίριος (Ὁ) 114,12 : 

Εὐχλείδης ὁ Μεγαρεύς 109,2 ὁ στοιχειωτής, 

(Elem. I p. 8.9) 251,18 
(Εὐριπίδης) (Hec. 55 56) 252,15. 16 

(Orest. 643 644) 156,1. 4 

ὁ Περὶ τῶν 

χαινῶς χαὶ τὰ 

(Phoen. 472) 54,6 

(Med. 1067) 180,11 

(Hippol. 772) 9,34 

(El. 572 sq.) 218,3 

(Aeol. 15,2) 61,14 
oy Εὔριπος. δίκην Εὐρίπου 227,11 

Εὐρύχλεια 59,25 
Εὐστάϑιος (περὶ φωνῶν εἴρηχε τὸν σχοπὸν 

τῶν Κατηγοριῶν) 129,10 156,34 
Ἔφεχτιχός. οἱ Egextezot 109,28 ἐχλήϑι 

καὶ τρίπους ἡ αἵρεσις αὐτῶν 109,25 ἀπο- 
ρηματιχή 109,28 

Ζεύς. πατὴρ ἀνδρῶντεϑεῶντε 11,36 67,10.12. 

διττός 69,26 ἐνάλιος, χϑόνιος, αἰϑέριος 69, 

Ζήνων 6 Κιττιεύς 109,6.10 ὁ ᾿Ελεάτης ὃ 
καὶ Παρμενίδειος 109,7 sq. ᾿ 

‘Hoovexds. οἱ SHeovexot 111,33 

Ἢλιαχός. ot Hataxot 109,2 

CHAtas). δειχϑήσεται σὺν Dew ἐν τοῖς Ἄνα- 

λυτικοῖς ὅτι ἡ λογιχὴ οὐ μέρος τῆς φιλο- 



NOMINUM 

σοφίας GAN ὄργανον 26,36 ὡς εἴρηται 

ἡμῖν ἐν τοῖς τῆς Πορφυρίου Βισαγωγῆς 

προλεγομένοις (p. 33,0) 116,27 ὡς χαὶ ἐν 

τῇ Εἰσαγωγῇ εἴρηται (p. 83,2) 249,25 
ὡς εἴρηται ἐν τῷ ΠΕρὶ αἱρέσεων 0.9 ὡς 

δειχϑήσεται σὺν ϑεῷ ἐν τῇ 

39,32 
χαὶ ᾿Αριστοτέλην) διαφωνοῦντας ἐάσωμεν 

70,18 
ἀγάγωμεν 86,2 

᾿Αποδειχτιχῇ 
: , pn τηλικούτους ἄνδρας (Πλάτωνα 

εἰς συμφωνίαν τοὺς φιλοσόφους 

ἐγὼ δέ, ἔφη ὃ ἡμέτερος 

διδάσχαλος (i. 6. Elias), ἐπιγράφω tats Kat- 

nyoptats “el μὴ “Ap. κτλ᾿ 133,24 

πρὸς τοῦτο εἴποιμι av, ὁ ἐξηγητὴς ὑμῶν, 

αὐτὸ τοῦτο “tA. 241,17 

Ἡρακχλείτειος. τὰ Ἡραχλείτεια 42,1 

Ἡ ράχλειτος. 42,2 124,20 
(ϑέσις) ὅτι πάντα κινεῖται 108,24 

Ἡρακλείδης. 
54,21 

Ἡ ρακχλῆς e. g. 52,4 sq. 
(Ἡρόδοτος) (1, 47) 72,19 

(56a) 7,1. 24,23 
(VII, 141) 126,20 
(VII, 142) 126,24 

(Ἡσίοδος) (Theog. 265) 40,19 

(ΟΡ: οἷ᾽ ἃ. 235) 237,39 

Θαλῆς 214,3 
Θαύμας vide Ἴρις 
θεμιστοχλῆς 126,23 
Θεόδωρος Κυρηναῖος (Plat. Theaet.) 16,11 
(Ocdupttos). εἴρηται τῷ βουχολιαστῇ (I, 18) 

231,26 

Θέογνις (v. 175) 15,16 

Θετταλία 52,22 

Θετταλός 52,21 

Θέων coni. Δίων 9,12 sq. ἀπὸ τοῦ ϑεός 143,29 

Θῆβαι 61,29 

Θουχυδίδης (I, 49) 227,5 

Θρᾷξ. τὴν μουσικὴν εὗρον οἱ Θρᾷχες 80,2 
᾿Ιαμβλίχειος σχοπός 180,29 
Ἰάμβλιχος. 

δίδωσι τῷ ᾿Αριστοτέλει ὅτι οὐχ ἀντιλέγει 

ἔλυσε 

τοὺς ἄνδρας (μαχομένους: περὶ τοῦ σχοποῦ 

τῶν Μαατηγοριῶν) 130,14 

᾿Ιοβάτης ὁ Λιβύων βασιλεὺς συνήγαγε τὰ 
Πυϑαγόρου (βιβλία) 128,0 

(ἸἹπποχράτης) Aphor. 2,10 (M. Gr. XXIII 

p. 713 Kihn) 117,29 
Ἱπποχράτειος. τὰ ἹἹπποχράτεια (ἀπεστενω- 

μένα) 42,5 

Υ 4 ar 

eyw Oc 

ὅτι δι᾽ 

ἡ ᾿Ηραχλείτου 

οἱ Ηραχλεῖδαι 6. g. 52,3 sq. 

προσπάσχων τῷ [᾿λάτωνι συν- 

τῷ Πλάτωνι διὰ τὰς ἰδέας 129,2 

Ὀλυμπιόδωρος 285 

Ἴρις Θαύμαντος ϑυγάτηρ 40,19 
᾿Ισοχράτης 118,90 

Ἴώ vide ὙΛ 
Καλλιμάχειος. 

Ger. 34) 125,7 
Καλλίμαχος (frg. XXIII) 14,3 

54,24 

ot ἱκέλτοι τῷ “Ρηνῷ ποταμῷ xpt- 

τὸ ΙΚαλλιμάχειον (hymn. 

Κεχροπίδης. 

K έλτος. 

νουσι τὰ γνήσια τέχνα 125,30 126,29 

Kipxy 119,23 

Κλεόμβροτος 14,2. 16 
Κλυταιμνήστ 

Κεχροπίδαι 

ρα 31,20 

Κόρακος πέτρα 145,35 

Κρής 1,10.18 
ἹΚροῖσος “Advy διαβὰς ath. 126,17.18 
Κυνιχός. οἱ Kovexot ἐχλήϑησαν διὰ τέσ- 

σαρας ae tas 111,2 sq. 

Κυρηναϊῖχός. Kuprvatzot 108,19. 36 

Κυρηναῖος 108,19 

Κωχυτός 33,15 

Λάκων 7,17. 18 

Λυχεῖον. ἐν Avzeiw 149,9.17 159,5 

Λύχειος. Adxetoe Περιπατητιχοί 112,31 

Avzovpyos 6,33 sq. 7,17 24,21 

Λωτοφάγος 28,30 

Μαρῖνος ton ‘cette πάντα μαϑήματα jy 28,29 

ἐν Μεγάροις 118,4 sq. 

Μεγαριχός. οἱ Μεγαριχοί 109.1 Μεγαριχὴ 
φιλοσοφία 109,2 

Μένανδρος frg. 849. 850 (Comm. Att. frg. ΠῚ 

p. 227 Kock) 27,16.17 ἐν tots ᾿᾿πιτρέπουσιν 

(fre. 178) 112,3 (fre. 94,5) 45,6 259,13 
Μενέδημος 6 “Epetpteds 109,1 

Μενοιχεύς 14,28 

Μηδιχός. τὰ Μηδιχά 251,26 
Μίνως 17,11. 20 33,14 
Μοῦσα. ἡ τῶν Μουσῶν ἐπίπνοια 31,7 
Μῦϑος. ᾿Αριστοτέλης ἐπίκλην Μῦϑος 128,12 

Νεάπολις 145,34 

Νεῖλος 4,35 30,9 
Νέστωρ 22,15 
Νιχόμαχος. 

πατέρα, τὰ Μεγάλα Νιχομάχεια, καὶ πρὸς 

Μέγαρα. 

Hota πρὸς Νικόμαχον τὸν 

Νιχόμαχον τὸν υἱόν, τὰ Μιχρὰ Nexovd- 

χεια 32,35 116,17 

Ξάνϑος ὁ ἵππος 170,5 
Ξενοχράτης successor Speusippi 112,29 

Ὀδυσσεύς 119,22 ἡ οὐλὴ τοῦ ᾽Οδυσσέως 

59,25 ᾿Οδυσσέα ἐν χαιρῷ Odette ἑαυτὸν 

χαλέσαντα 118,9 χύων ᾿Οδυσσέως 2,8 110,4 

(Ὀλυμπιόδωρος). ἐγὼ δὲ τἀναντία ἐκείνῳ 
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280 Οὐλύμπιος 

ony ἔπη οὕτως" εἰ μὴ γράμμα Πλάτωνος 

χτλ. 14,8 

᾿Ολύμπιος. ᾿θλυμπία (ἡ Ψυχή) 13,3 

Ὅμηρικός. “θμηρικὰ ἔπη 51,29 

Ὅμηρος 

A 50 89,25 

A 69 10,22 

A 130 . 146,9 
A 528 . 146.5 

A 544 63,18 
B 204 1919» 

[ 40 52.10 

0 Ξ| πο δ: 5a 

KN 299.5 fre. ΠΡ 99 

ΕΑ Pee eee VOT 

Ti BOM CNS a. Oa 

ΓΕ whe ee ote 
QSAR es Al Z oS 

Θ 281 . 81,32 

Θ 297 : ἘΠΕῚ 

ΞΡ Up ΤΠ: 

I 656 63,3 

O 189 69,24 

Or ate abe ik ΡΟ eee 

ΠῚ: “2 ee ose 

HSH orl eee 3,31 

P7208 220. Meee 20012 

XE Boh PR SA ae lee 

A 1D. eee, ee SCA ATO 

ἜΡΓ 
ὍΣ ες 16,7 

ae eine SL 

8 276 . 231,00 

y 267 . 31,18 

6 379. 468 16,25 

320". 16,23 

Ὁ 320) ἢ 225,8 

ὃ 358 53.21 

Lobel. Sl] Wises, 

% LAUD” ς 119,20 

x 306 . 16,24 

h 443 111,9 
μῦθος 90 

181 Εν δῖ) 
π 294. » 200,15 

p 218 . . 237,35 

- 94 63,3 

ἘΠ Bc ied 24 as 128 

yids: ΚΣ 180,22 

ἐπεὶ σοφὸς oe τέχτων 24,5 μέχρι 

τῶν “θμήρου χρόνων 23,35 

Il INDEX 

᾿Πρέστης 67,13 
᾿θρφιχός. τὸ ᾿θρφιχόν 125,2. 4 
Οὗτις vide ᾽Οδυσσεύς 

Παιανιεύς vide Δημοσϑένης 

Παναίτιος vide Συριανός 

Πάρις 139,33 

Παρμενίδης. ἡἣ Παρμενίδου (ϑέσις) ὅτι Ev 
τὸ ὃν zat ἀκίνητον 108,25 109,16 Παρ- 
μενίδῃ ἕν λέγοντι τὸ ὃν καὶ τὸ εἶδος, ἐκ 

τῆς ἐνεργείας πολλὰ τὰ ὄντα 119,16 

Πελοπίδαι 54,21. 24 

ἐν τῷ Πελοποννησιαχῷ 
ἐν τοῖς Πελοποννησιαχοῖς 

Πελοπίδης. 

Πελοποννησιαχός. 

(χρόνῳ) 149,12 

149,11 
159,6 

Περιπατητιχὴ ἡ τοῦ Ἀριστοτέλους pike ᾽ 
σοφία 107,9 108,4 " 

οἱ ΠΠεριπατητιχοὶ (ἐχλή- ; 

τοῦ Πλάτωνος κατὰ περίπατον 
18 113... 

ἐπὶ τῶν ΠΠπελοποννησιαχῶν χρόνων 

Περιπατητικός. 

ϑησαν) ἀπὸ 
ea , A = , 9 

τὰς συνουσίας ποιουμένου 112, 

Λύχειοι, ᾿Αχαδημαϊχοὶ Περιπατητιχοί, 112, 

31 ; 

Πέρσης. οἱ Πέρσαι 6. g. 51,20 παρὰ 

Πέρσαις τὸ ταῖς μητράσιν ἑαυτῶν συγ- 

γίνεσϑαι χαὶ ἀδελφαῖς καὶ ϑυγατράσι (χατὰ 

τοὺς τεϑέντας νόμους ἐστί) 22,5 

Περσίς vide Ἀλεξάνδρεια ὗ 

Πηλείδης 52,19 
Πηλεύς 52,20 , 

Πηνελόπη 21,9 

Πίνδαρος (Olymp. VI, 4) 40,14. 

τὸν μὲν uel Ee ἐπέγραψεν. 
“Εὐθύφρων 7 περὶ ὁσίου᾽, τὴν δὲ Πολιτεία, 
“Πολιτεία ἢ περὶ δικαίου" 18,20 γεγραμ-. 

pévat εἰσὶν αὐτῷ Νόμοι ἐν δεκαδύο bra 
λόγοις 83,12 τρεῖς vexvtar, ἡ ἐν Top- 
γίᾳ.. ἡ ἐν Φαίδωνι... ἧ ἐν τῷ δεκάτῳ 

τῆς Πολιτείας 838,19 5ᾳ. ἔλεγε bpectavat 

τὰ γένη καὶ τὰ εἴδη syn. τὰ oe 

41,12 carpit Antisthenem 47,16 τοὺς : 

δημιουργιχοὺς λόγους ἰδέας καλεῖ 48,27 

τὰ παρὰ Πλάτωνι ἐν τῇ ϑεολογίᾳ τοῖν 

Ἰένη τοῦ ὄντος, οὐσία, ταὐτόν, ἕτερον, 
χίνησις, στάσις 52,30 250,3 ὁ Πλάτων. 

ὡς γένος τὸ ὃν βούλεται διαιρεῖσϑαι (εἰς, 

τὰς δέχα χατηγορίας) 70,6 refutat Ephecti 
cos 109,32 Protagoreos 110,3 204,3 

οὐχ ἐφεχτιχός ἐστι 110,15 sq. πεπαιδεὺ- 

pee παρὰ Πλάτωνι οὐχ ὁ πολλὰ εἰδὼς, 

Πλάτων. 



Πλατωνιχός. οἱ []λατωνιχοί 

NOMINUM 

ἐπιγράψας πρὸ τοῦ μουσείου “ἀγεωμέτρητος 

μηδεὶς εἰσίτω 118,18 119,4 ἀεὶ φυσιο- 

λογῶν ϑεολογεῖ, πανταχοῦ παρεγκυχλῶν 

τὸ δόγμα τῶν ἰδεῶν 121,2 124,22 διὰ 

τῆς μέϑης ἔκρινε τὴν γνησιότητα τῶν 

ἐπιτηδείων 126,10. 29 ὁ μὲν Πλάτων 

(λύει τὴν ἀπορίαν), ὅ ὅτι οὐχ ἐχωρίσϑη τοῦ 
ὑποκειμένου (ἣ εὐωδία τοῦ μήλου) 152,1 

6 Πλ. ἀνομοίως ὡμοιῶσθαι λέγει (θεὸν 

χαὶ ὕλην) 104,92 χέρματα ἀνθρώπου 

τοὺς κατὰ μέρος ἀνθρώπους εἶπεν ὁ Πλάτων 

167,9. 10 238,17 ὁ μὲν Ἀριστοτέλης 

τόδε τι χαλεῖ τὴν ἄτομον οὐσίαν, τοιόνδε 

τὴν δευτέραν, ὃ δὲ ΠΙλάτων ᾿ ὑπεναντίως 

177,25 χατὰ Πλάτωνα πάντα (τἀναντία) 

ἔμμεσα λέγεται 181,10 194,15 242,90.91 

ὃ Πλάτων χαὶ οἱ ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸν τόπον 

σῶμα ἔλεγον εἶναι τριχῇ διαστατόν 188,18 

ἕπεται τῷ Πλάτωνι τὰ ἐναντία ὁρίζοντι 

τῇ πλείστῃ τοῦ τόπου διαστάσει μὴ λέγειν 

τὸ ὕδωρ ta πυρὶ ἐναντίον 2( 00,2 
i 32,1 108,18 

85 118,24 διαιροῦσι τὸ πραχτιχὸν εἰς 

νομοϑετιχὸν χαὶ διχαστιχόν 52,20 [Thatw- 

νιχὸν διαιρετιχὸν παράγγελμα 73,1 οἱ 

Πλατωνιχοὶ .. τέσσαρά τινα ἐγχλήματα 

προσάγουσι τῇ τοιαύτῃ λύσει 84,22 []λα- 

τωνιχὴ ὑπογραφὴ τῶν πρός τι 205,21 

215,21 
Πλωτῖνος περὶ εὐλόγου ἐξαγωγῆς γράφει 

μονόβιβλον (Enn. I, 9) 15,23 ὃ δὲ 

Πλωτῖνος ἀτελεῖς τὰς φυσιχὰς ἀρετὰς 
χαλεῖ (Enn. I, 3,6) 20,10 228,20 (Enn. 

Ill, 4,2) 64,25 (Enn. III, 2,16) 85,12 
{Περὶ τῶν γενῶν» tod ὄντος ἐπέγραψε 
ταῖς Κατηγορίαις 132,25.33 εἰ οὖν τὰ 

μαχόμενα περὶ ἕν ὑποχείμενον μάχονται, 

ὥς φησι Πλωτῖνος 119,6 περὶ τὸν τόπον 
ἢ μάχη, ὡς [᾿λωτῖνός φησι 247,36 

Plotini opinio de odore mali 152,12 

quattuor categorias commendat 160,31 

Πορφύριος. ἐπιγέγραπται (τὸ παρὸν βιβλίον) 
Εϊσαγωγή 38,32 οὐ μόνον f παροῦσα 
πραγματεία αὐτῷ γέγραπται πρὸς Χρυσαό- 

ptov, ἀλλὰ χαὶ ἄλλοι, οἷον τὸ [Περὶ δια- 

στάσεως [[λάτωνος χαὶ ᾿Δριστοτέλους 39,6 

ἐπαίδευσε Χρυσαόριον 39,8 ἀπεδήμησεν 

ἐν Σιχελίᾳ 39,9 ἡ παροῦσα πραγματεία 

(Εἰσαγωγή) συναγωγή ἐστι τῶν ἐν τῇ 
η" a ix 
Yori πραγματείᾳ σποράδην εἰρημένων 

aw Ἀριστοτέλει 59,15 cf. 79,11 90,17 

© , = OT 

[Πυϑαγόρειος 281 

αὐτοῦ εἰσι τὰ ὀνόματα, τὸ χοινῶς χαὶ 
ΝΥ το πῆκον τ 3 
ἰδίως zat ἰδιαίτατα 79,10 περὶ νοημάτων 

(potius φωνῶν) εἴρηχε τὸν σχοπὸν τῶν 
Gre πὸ 9 Ὁ ern asians ries ΚΚΑατηγοριῶν 129,11 οὐχ ἐνάρχησε μέσην 

τινὰ φύσιν εἰπεῖν οὐσίας xal συμβεβηχότος 
' , ; MLS ; 

χαὶ ταύτῃ παραϑέσθαι τὰς διαφοράς 

173,10 (Isa ag. p. 13,1) 173,30 (Isag. 
17,14) 248,5 

Ποσειδῶν 69,21 

IIpdxdetos. σύνταγμα ἢ 107,25 

ta [Ipdxdera (ἐξηπλωμένα) 42, 

Πρόκλος. ὃ δὲ φιλόσοφος Tee βούλεται 

ἐν τοῖς εἰς Φαίδωνα ὑπομνήμασιν ἔχειν 

χαὶ τὰ ἄλογα ἀνάμνησιν 2,10 ταῦτα 

πάντα τοῦ []ρόκλου λέγοντος δεῖν προλαμ.- 
βάνειν ἀρχομένους τῶν Ἂριστοτελιχῶν 

συνταγμάτων ἐν τῇ συναναγνώσει 107,24 

Ilpwtaydoas ἃ Platone refutatur 110,4 

204,33 ἐχέχρητο tats μεγαληγορίαις tats 

τρισὶ ταύταις φάσχων οὕτως: “πάντων 

χρημάτων μέτρον ὁ ἄνϑρωπος᾽, “ὡς 
φαίνεται τὰ πράγματα, οὕτω καὶ ἔστι΄, 

“to δοχοῦν ἑχάστῳ ἀληϑές᾽ 204,13 
Πρωταγόρειος. οἱ Πρωταγόρειοι (λέγοντες 

ὅτι τὸ δοχοῦν ἑκάστῳ ἀληϑές ἐστιν) 

109,29 

ΠΙρωτῴνη ([Ποτώνη) ἀδελφὴ Πλάτωνος 

112,21 

Πτολεμαῖος ὃ Φιλάδελφος (φιλόσοφος ἢ) 

101,19 συνήγαγε τὰ ᾿Δριστοτέλους βιβλία 

128,0 
Πτολεμαῖος ὃ ἀστρονόμος (τὴν ῥοπὴν εἶδος 

τοῦ ποσοῦ évoutte) 185,10 

hones τὸν é% τῆς ἐτυμολογίας τὸν 

ov (δρισμὸν τῆς φιλοσοφίας) χαὶ τοὺς 
‘ 

0 τοὺς éx τοῦ ὑποχειμένου εἶπε 8,15 

ιῷ ὦ» ὡς 

c oo 

5 

τς or οὐ κατέλιπε συγγράμματα ... 

οὐδὲ γὰρ ὡς ἐν ἀγγείῳ ἀψύχῳ ᾧετο δεῖν 

χαταλιπεῖν τοὺς ἑαυτοῦ λόγους 10,14 
DLA > r > ’ Μ 

οὔτε [[υϑ. ἐρωτώμενος ἀποχρίνεται οὔτε 

οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἄλλο τι ἀποκρίνονται 

ἢ ὅτι “αὐτὸς ἔφα᾽ 23,31 ἡ κατὰ ΠΠυϑαγόραν 
μουσική 29,20 ἁρμονιχὸν λόγον ἀπε- 

γράψατο 29,238 [Πυϑαγόρας ἔπαυσέ τινα 

τοῦ ἐρᾶν 31,11 τὰ τῷ ὄντι χρυσᾶ ἔπη 

Πυϑαγόρου (1, 447 et I, 460 Mullach) 

34,11.17 231,7 ἡ Πυϑαγόρου ἐπιγραφό- 

μενα βιβλία μὴ ὄντα [[υϑαγόρου ἀλλὰ 

Πυϑαγορικῶν 128,35 
Πυϑαγόρειος 107,0 [Ιωυϑαγόρειον γύναιον ε 

15,1 ἣν παρ᾽ αὐτοῖς ([lvtayopetots) τὸ 



228 Πυϑαγοριχός I] 

‘Iody τοι χυάμους φαγέειν χεφαλάς τε 

οὕτω γάρ φασι χαὶ οἱ τοχήων᾽ 15,3 

Πυϑαγόρειοι “σχᾶμα χαὶ βᾶμα᾽ 28.21 χαί 

τις τῶν [lvdayopetwy ἐχδοὺς τὸ μονό- 

βιβλον τὸ Περὶ τῶν ἀλόγων γραμμάτων 

ναυαγίῳ περιέπεσεν ὡς τὰ ἀπόρρητα ἐξ- 

ορχησάμενος 125,12 οἱ Πυϑαγόρειοι χαὶ 

τοὺς ἐπιτηδείονς καὶ τοὺς ἀνεπιτηδείους 

πρὸς τὴν αὑτῶν φιλοσοφίαν δι᾿ ὀνειράτων 

126,3. 29 

τῇ σχολῇ ἤγουν ἐν ὁμαχοίῳ 126,6 

Πυϑαγοριχός. οἱ ΠΙ|υϑαγοριχοί 128, 

Πυϑία 6,33 sq. 14,27 

Πυριφλεγέθων 33,16 

προεγίνωσχον εἰσεδέχοντο ἐν 
‘ . 

9 “Ῥαδάμανϑυς 33,14 

“Ῥῆνος ποταμός 125,30 126,29 

Ῥωμαῖος. οἱ Ρωμαίων νόμοι, pn πρότερον 

ταφῇ παραδιδόντες τὰ τῶν ἐξαγαγόντων 

ἑαυτοὺς σώματα, πρὶν ἂν αἰχίσωνται κατὰ 

τῶν ποδῶν 16,5 

ὅπλα (ἅρμα) 141,13 

“Ῥώμη 39,9. 11 93,18 
Σαλαμίνιος. τοῖς Σαλαμινίοις ἐδόϑη χρησμός 

(Herod. VIII 142) 126,24 

εἰρῆνες 119,21 

txeAta 39,12 

οφοχλῆς (Ai. 581) 15,18 

πεύσιππος ὁ υἱὸς IIpwrmvys(?) ἀδελφῆς 

τοῦ Πλάτωνος 112,21 119,2 
ΜΞ on , apy hE OS ey ee , Ξ ὑλό 
mTWLKOS. οἱ LTWLAOL TEVTE τρόπους εὐλο- 

» c , ΑἹ 

παρὰ “Ρωμαίοις τὰ 

MMMM 

4 

you ἐξαγωγῆς ἔγραψαν 14,15 sq. σώματα 

εἶναι ἔλεγον τὰ καϑόλου 47,29 at peya- 

ληγορίαι αὐτῶν 48,2 διὰ τὴν ἐν τῇ 

Ἄττιχξ ποιχίλην στοὰν (ὠνομάσϑησαν) 

109,5 
Σύμμαχος, εἰς ὃν εἴρηται “Σύμμαχε, Συμ- 

μαχίδη, πολυσύμμαχε, σύμμαχε “Ρώμης᾽ 

39,10 
Συνέσιος φιλόσοφος ὁ 

Κυρήνης ἐπίσχοπος 31,23 

Συραχοῦσαι 28,35 

ἐπέγραψε τῷ Φαίδωνι votev- 

γενόμενος ὕστερον 

δ ‘ 

Συριανὸς.. 
ομένῳ ὑπό τινος [Παναιτίου “εἴ με Πλάτων 

οὐ γράψε uth. 133,18 περὶ τοῦ ἔχεσϑαι 

λύει τὴν ἀπορίαν 160,5 ἀπορεῖ 167,12 

ἐπιχρίνας πλέον φησὶν “οὐδὲ χατὰ τὰς 
3 

ποιότητας μάχονται, εἰ οὐσιώδεις λη- 

φϑεῖεν xth. 180,8 182,11 ὁ χριτικώτατος 

INDEX NOMINUM Χρυσαύριης 

Συριανός φησιν ὅτι οὐδὲν διαφέρει ἡ πρώτη ; 

ὑπογραφὴ (ἡ Πλατωνιχὴ) δευτέρας (Ἄρι- 

στοτελιχῆς τῶν πρός tt) 218,32 βούλεται 

ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν διαιρεῖσϑαι 
226.21 λαμβάνεται (re- 

prehendit) tod παραδείγματος οὗ εἴπομεν 

περὶ τοῦ πα!δίου 247,13 

δ ᾿ 

τὴν ποιότητα 

Σωχράτης (λθηναῖος φαλαχρὸς προγάστωρ᾽ 
σιμὸς μέλας) 4,21 55,13 57,23 6. g. 32,10 

saepius τὰ Σωχράτους éxtypagdpeva 

βιβλία μὴ ὄντα Σωχράτουσ ἀλλὰ Σω- 
χρατιχῶν 128,3 

Σωχρατιχός. Σωχρατιχοί 128,5 

Σωφρονίσχος 57,23 76,5 80,15. 17 

Τάνταλος 67,14 

Tdptapos 33,15 

Tepbiwy ὁ Μεγαρεύς 109.1 

(Τίμων) 109,8 

Τριβαλλός. παρὰ Τριβαλλοῖς τὸ τοὺς 
πατέρας γηράσχοντας ἀποσφάττειν (χατὰ © 

. 

νόμους ἐστί) 22,6 

Τροία 51,19 

Τρύφων ἀπὸ τοῦ τρυφή 148,28 
Τρωϊχὸς πόλεμος 195,22 τὰ Τρωϊχά 251,25 
“Ὑπερείδης (fr. 62) 6,12 

Φαίδων ὁ ἀπὸ τῆς Ἤλιδος 109,8 

Φάρος (δηλοῖ ϑηλυχῶς ἐχφωνούμενον τὴν 

πόλιν) 141,1 

Φϑιά 52,21 

Φϑιώτης 52,21 

Φιλήμων ἀπὸ τοῦ φιλῶ 143,29 

Φίλιππος rex Macedonum 5,27 112,23 

Φιλόπονος τούτου λέγων. 

ὅτι οὐ χαλῶς εἶπεν εἴδη στερήσεως (π΄ 

Cat. p. 380,9) 240,14 refutatur 346,15. 

exscribitur 250,19 sq. 

Φοῖνιξ. εὗρον τὴν ἀριϑυιητιχὴν Dotvxes 

30,1 

Φρύνη ἡἣ πόρνη 6,12 
Χαλδαῖος. τὴν ἀστρονομίαν εὗρον Χαλδαῖοι 

30,10 
Χάρις. Χαρίτων ἀνάμεστος 124,6 

Χειλέων (Κύλων vel Γύλων9) 6 Λαχεδαι- 
μόνιος πῦρ ὑφῆψε τῇ σχολῇ (τῶν Πυ- 
ϑαγορείων) zal πολλοὺς ἔφϑειρεν 120,9 

Χρυσαόριος τὰ πρῶτα φέρων τῆς ἐχεῖσε 

(ἐν Ρώμῃ) γεγουσίας, ἀπόγονος Συμμάχου 

39,8 93,17 : 

ἐπιλαμβάνεται 
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Poh A ΠΕΡῚ AcE FO 

Quae nubes Davidis commentario, quod nunc primum illibatum in 

lucem profertur, adhuc obducta est, cum discuti non posse videatur nisi 
versione Armeniaca in examen vocata, hanc quaestionem viris rerum Ar- 

mentacarum peritis’) relinquendam esse ratus satis habeo paucis exponere, 

quae ex ipso commentario de auctore possint extricari quibusque librorum 

et manu scriptorum et impressorum praesidiis haec editio fulciatur. ac 

primum quidem de auctoris aetate quamquam nihil certi explorari potest, 

tamen Olympiodoro eum minorem fuisse ex tribus locis apparet, quibus 

ille laudatur (p. 16,5 31,34 64,32); neque dudium est, quin omnia fere 

huius libri commenta ab Olympiodoro sint repetenda. illud vero ambiguum 

est, utrum ipso Olympiodoro David magistro usus sit an ad aliquem Olym- 

piodori discipulum se applicaverit. qua in re monearis morem fuisse com- 

mentatorum, ut suos magistros, quorum libros vel scholas in usum vertere 

solebant, non laudarent, superiores apertis verbis in medium proferrent. 

quodsi David Olympiodorum Jaudat, non ipsius philosophi scholis interfuisse 

videtur. neque difficile est opinione informare, quis Olympiodori commenta 

) De Davidis Armenii vita et scviptis egit C.F. Neumann (Mémoire sur la vie et 

les ouvrages de David, philosophe Arménien, Paris 1829), qui quae ex eius libro Arme- 
niaco, qui inscribitur Fundamenta philosophiae, affert, cum Prolegomenis philosophiae 
congruunt (conferas Neumann p. 23 cum Day. p. 2,31 sq., Neumann p. 31 cum Dav. 
p. 39,15); exempla ex Armeniaco in Porphyrii Isagogen commentario a Neumanno p, 43 
allata cum huius editionis p.80,5sq. concinunt. nune spes est eum virum doctum, qui 

nuper Armeniaca scholia in quinque orationes Gregorii Nazianzeni imprimenda curavit, 

Agop Manandian (die Scholien zu fiinf Reden des Gregor von Nazianz, Marburg 1903), 

hane quaestionem ad liquidum perducturum esse. nam cum illorum scholiorum auctorem 

Davidem philosophum Armenium fuisse tradatur, Manandian et de fide huius memoriae 

et de origine versionis accuratius se quaesiturum esse profitetur. de Davide philosopho 

quae ex Graecis fontibus hauriri potuerint, exposita invenies a Valentino Rose (Leben 

des heiligen David, Berlin 1887), quibuseum conferas quae in Porph. Isag. praefatione 

p. XXXVIsq. et in disputatiuncula, quae inscribitur Die griechischen Ausleger der Lsagoge 

des Porphyrius (Programm des Friedrichs-Gymnasiums zu Berlin, Ostern 1902, p. 7) 

explicavi. 



vi PRAEFATIO 

Davidi suppeditaverit. nam cum per omne commentarium arta cognatio 

Eliae et Davidis non solum ex iisdem argumentis sed etiam ex eadem 

interpretandi ratione verborumque nexu elucet tum extrema inde ab El. 

p. 99,8 ἐπειδὴ ἔγνωμεν τὰς σχέσεις tod γένους usque ad commentarii finem 

(El. p. 104,12) cum Davide ad verbum congruunt, ut in hac editione iterare 

ea supersederimus. quamobrem prius et Eliam et Davidem Olympiodorum 

magistrum habuisse ac fraterna quadam cognatione consociatos fuisse opi- 

natus accuratiore comparatione facta ad verum propius accedere mihi nunc 

videor, si Eliam inter Olympiodorum et Davidem locum habere coniciam. 

hoc eius magnopere interest, qui aetatem Davidis philosophi terminare 

studet. nam quicunque Davidem non Olympiodori, sed Eliae discipulum 

fuisse concessit, facere non potest, quin Davidem longiore temporis spatio 

ab Olympiodoro seiunctum fuisse statuat vitaeque partem maiorem saeculo 

septimo egisse. ac Davidem christianae fidei addictum fuisse cum angeli 

multis locis allati documento sunt tum interpretatione Porph. p. 7,25 ἐπὶ 

πλειόνων μᾶλλον GS ἐπὶ πάντων τῶν χατὰ μέρος ἀνθρώπων, quae p. 171,22— 

112,4. legitur, quam ex ipsius Davidis ingenio fluxisse manifestum est, 

extra dubitationem ponitur. plurimum temporis ac curae eum in Aristo- 

telis libris interpretandis consumpsisse interpretationes docent, quas ipse 

laudat, commentaria Categoriarum (p. 158,12, 159,8), libri De interpreta- 

tione (p. 170,15), Physicorum (p. 109,31). haec aut scholae fuerunt disci- 

pulis traditae aut libri umbratili exercitatione compositi, qui μεγάλα! πρα- 

yuarteiat vel τέλειαι πραγυατεῖαι (p. 60,14, 192,7) vocantur atque intricatis 

quaestionibus instructi fuisse videntur. quorum reliquiae non supersunt. 

verum ex Categoriarum scholis nescio an quaedam frustula scholiis codicis 

Urbinatis 35 ad nostram aetatem propagata sint. haec versione Armeniaca 

arcessita, quae Venetiis 1833 in lucem prodiit (cf. praef. Porph. Isag. 

p. XLN1), ex congerie variarum interpretationum spero extricari posse; unum 

exemplum cum hac Isagoges interpretatione mirum in modum congruens ~ 

infra subiciam. 

Isagoges commentarium non ipsius Davidis manu litteris mandatum 

esse sed ex scholis ab aliquo discipulo calamo exceptis esse profectum vel 

nota ἀπὸ φωνῆς illustratur in tribus titulis, quibus tres commentarii partes 

ornatae sunt, appicta. ac quot scholas magister habuit, in tot capita 

(πράξεις) discipulus librum digessit.’) nam capitibus singulis singulas 

1) Librariorum socordia, qui post caput tricesimum alterum (p. 204,24) numeros 

adicere omiserunt, capitum numerus decurtatus est; nam quae p. 204,24—219,25 leguntur, 

unius capitis ambitum longe superant. 



PRAEFATIO VII 

scholas contineri intellegitur ex capite XIV (p. 137,3) τῇ γὰρ προτεραίᾳ 
διείλομεν τὸ χατηγορούμενον, quibus ad caput XIII (p. 133,18) relegamur, 

> ~ vel ex capite XXIV (p. 181,10) τοῦτο δὲ ἤδη ἐγνώχαμεν χαὶ ἐν τῇ προτεραίᾳ, 
quibuscum conferas caput XXIII (p. 173,10). hance commentariorum origi- 

nem si perpenderis atque cogitaveris Aristotelis librorum interpretationes 
certis temporum spatiis iterari solere, facile intelleges, quo modo factum 
sit, ut David Categoriarum interpretationem aliis locis in posterum  pro- 

Ὁ Vv. fiteatur aliis iam perfectam laudet, velut p. 94,8 4 δὲ λογιχὴ εἴτε μέρος 
ἐστὶ τῆς φιλοσοφίας εἴτε ὄργανον ἐν ταῖς Katyyootas μαϑησόμεϑα, p. 100,4 
tiva δέ εἰσι τὰ ἀφ᾽ Evdc, τελείως ἐν ταῖς Katyyoptas εἰσόμεϑα, p. 170,14 ὅτι 
Ἰὰρ τὸ ἁπλῶς ἄτομον οὐχ ἔστιν εἶδος, ἐντελῶς ἐν ταῖς Κατηγορίαις εἰσόυεϑα, 
p- 158,11 ὅτι δὲ οὔτε γένος ἐστὶν οὔϑ᾽ ὁμώνυμος φωνή, ἐντελεστέρως ἐν ταῖς 
Κατηγορίαις. ἡυῖν δέδειχται, p. 109,1 χαὶ πῶς ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν διαι- 

ρξῖται, εἴρηται ἐντελῶς ἐν ταῖς κατηγορίαις. neque mirabilem consensum 
Eliae et Davidis librorum huic crimini vertes. nam mos fuisse videtur, 
ut interpres adversaria ex magistri scholis conscripta ad suum usum trans- 
ferret discipulisque ea traderet, quae ipse acceperat, futilibus expositionibus 
plus aequo explanata atque dilatata. David autem quamvis arte se ad 
magistri verba applicaverit, unum certe ex superioribus interpretibus sub- 
sidio arcessivit, Olympiodorum, quem Elias nusquam laudat, quia totus ab 
eo pendet. 

Tam de fundamentis huic editioni substructis exponamus. tres codices 
digni videbantur, quorum varias lectiones per totum librum apponerem, 

quos ex uno archetypo eoque omni genere macularum inquinato derivatos 
esse et additamentorum lacunarumque aequalitate et mendorum commu- 
nione maxime in lemmatum memoria locisque aliunde citatis (ef. p- 16,28 
69,1) perspicua illustratur. ab hoc archetypo tres codices pari intervallo 
distant. _nam ex rationibus, quae inter eos observantur, coniciendum est 
ex illo duo exemplaria descripta fuisse eorumque alterum illi librario 
praesto fuisse, qui codicem V exaravit, alterum illis, qui codices K et T 
confecerunt. ac de fide librariorum quaerentibus nobis auctor eius exem- 
plaris, unde codex V fluxit, eum qui exemplar codicum K et T comparavit V 
diligentia paulo superasse videtur, sed ipse librarius codicis V et neglegenter 
Tem gessisse neque abstinuisse correctionibus. eorum qui codicis K et T 
exaraverunt uter fidelius memoriam servaverit, facile conspicitur. nam cum 
codicis T librarius quamquam adeo rudis erat, ut ne compendia quidem T 
recte intellegeret, nefaria quadam libidine corrigendi turpique incuria recte 
scribendi usus sit, codex K diligentiam quandam ac sinceritatem prae se K 
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fert. quamobrem in orthographicis rebus constanter ad codicis K memo- 

riam me applicavi, in gravioribus discrepantiis paulo plus auctoritatis codici 

V attribui. 

Vv’ Ab altera manu unus codex V paucas correctiones accepit easque 

maximam partem, ni fallor, ex eo exemplo haustas, quod ex archetypo 

codicum Καὶ T V non fluxerat. quare omnes huius manus correctiones dignae 

videbantur, quae diligenter perpenderentur, pleraeque, quae probarentur. 

V*tertia manus uno loco lacunam codicis alio codice adsumpto supplevit 

(p. 174,18). 

Impressa sunt ex Prolegomenis philosophiae quaedam frustula in Bran- 

disii scholiis') (p. 12*3—-16"42), capita XIX—XXIV, quae sunt de philo- 

sophiae partibus (p. 57,9—76,28) Eduardus Wellmann in Galeni qui fertur 

de partibus philosophiae libello (Programm des Konigst. Gymn., Berlin 1882, 

p. 10—23) ex codicibus Marciano 599 (K) et Vaticano 1470 (V) divulgavit. 

ex commentario Isagoges quae a Brandisio imprimenda selecta sunt, in 

eius scholiis p. 16*44—2142 leguntur. prooemii priorem partem (p. 80,1 

—88,26) integram in Crameri Anecd. Paris. IV p. 484—442 ex codice 

ὁ Parisino 1938 impressam videmus, cuius editionis discrepantias littera ὁ 

signatas invenies. 

Ser. Berolini 

a. d. IV Id. Nov. MCMIV Ap. Busse. 

1) Brandis codices Vaticanos 1023 (T) et 1470 (V) in usum vertit. codex Mar- 

cianus 202 a p. 12 nota ad p.10 notam revocandus est. 
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I CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM 

Urpinas 35, cuius de scholiis in Eliae commentariorum praefatione A 

[p. xix] disputavi, f. 2} -- δύ scholia ad Isagogen illustrandam, f. 21. 20. 

ad Categorias interpretandas saeculo X vel XI appicta exhibet. quae ad 

Isagogen spectant, fere omnia ex Davidis libro derivata sunt, quae Cate- 
gorias illustrant, variis ex fontibus fluxerunt, quos singulos detegere stude- 
bam. quod etiam ex Davidis in Categorias commentario nunc deperdito 
frustula in his scholiis inesse conieci, ut ansam examinandi habeas, post 

exempla ad Isagogen pertinentia specimen ex Categoriarum interpretatio- 

nibus infra subiciam. ad editionem nostram sublevandam ex illis scholiis 

non eum fructum nos capere potuisse dolemus, quem pro codicis vetustate 

exspectavimus. nam scholiastes ex libidine Davidis expositiones deformavit, 
alias artius contraxit, alias alienis argumentis auxit, saepius verborum 

ordinem perturbavit formasque mutavit. scholia descripsit A. Mau, pro- 

fessor Romanus. 
f. ὃν Dav. p. 110,24 Tv ὄντων τὰ piv αὐϑύπαρκτα τὰ δὲ οὔ, καὶ τῶν ae eaten 

τὰ μὲν σώματα τὰ δὲ ἀσώματα (27) || 29 τῶν ἐν ὕλη ὕφιστ. |] 30 τῆς ὕλης om. || 32 μαϑ.] expl. 

f. ὃν Dav. p.80,5 ὀχτώ τινα παντὸς συγγράμματος ὑπὸ τῶν ἐξηγητῶν ζητεῖται χεφά- 

hata, ἃ οὕτως ὠνόμασται, διότι τὸ χῦρος τοῦ παντὸς λόγου ἐπέχουσιν. εἰσὶ δὲ ταῦτα᾽ ὁ 

σκοπὸς (80,12) || 18 7— διαίρ. post τάξις coll. | 14 ἀναφορά] expl. 

f.2V Day. p. 83,31 πέντε εἰσὶν at φωναὶ καὶ οὔτε πλείους οὔτε ἐλάττους. ἡἣ γὰρ φωνὴ 

ἢ ἔναρϑρος 7 ἄναρϑρος. διττὴ δὲ ἑχατέρα ἢ S1Gb a0 ἢ dvapdpos. ἔναρϑρος ἡ ἀπὸ διανοίας 

ὥσπερ (33) || 33 δὲ ὥσπερ om. || p.S4,1 post ζῴων pergitur καὶ πάλιν τούτων ἑχατέρα διττή, 

ἣ σημαντιχὴ ἢ Soe. τῆς δὲ ἐνάρϑρου xal σημαντικῆς ἡ μὲν xatdhov ἡ δὲ μεριχή. περὶ 

τῆς μεριχῆς οὐκ ἔστι λόγος τοῖς φιλοτόφοις. τῆς δὲ χκαϑόλο" ἡ μὲν οὐσιώδης ἡ δὲ ἐπουσιώ- 

δης. χαὶ πάλιν τούτων ἑκάτερον διττόν: χαὶ γὰρ χαὶ τὸ οὐσιῶδες ἢ μιᾷ φύσει ἁρμόζει 7 

πολλαῖς. χαὶ εἰ μιᾷ φύσει ἁρμόζει, ἡ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται χαὶ γίνεται τὸ εἶδος ἣ ἐν 

τῷ ποῖόν τί ἐστι κατηγορεῖται καὶ γίνεται τὸ ἴδιον οὐσιῶδες. ef δὲ πολλαῖς, ἢ ἐν τῷ τί ἐστι 

χατηγορεῖται καὶ ποιεῖ τὸ γένος ἡ ἐν τῷ ποῖόν τι χαὶ ποιεῖ τὴν διαφοράν. πάλιν ἣ ἐπουσιώδης 

ἢ μιᾷ φύσει ἁρμόζει 7) πολλαῖς. καὶ εἰ πολλαῖς, γίνεται τὸ χοινῶς συμβεβηχός, ὅπερ ἣ χωρι- 

στὸν 7 ἀχώριστον. εἰ δὲ peg γίνεται τὸ ἴδιον ἐπουσιῶδες. διὰ ταῦτα μὲν οὖν πέντε at 

παροῦσαι φωναί. πέντε δὲ τῶν φωνῶν οὐσῶν πέντε (85,26) || p. 8ὅ.20. 317 τῶν κατ.-- εἰσὶν om. || 

28 ἔστι γὰρ] εἰσὶ δὲ οὗτοι || χαὶ (bis) om. || 29 ἔχον ἐστί || alt. τὸ om. || 30.31 ἐρωτ.-- 

eléos om. || 32. 86,2 χατηγ. -- οὐσιῶδες om. || p. 86,2 ὡσαύτως χαὶ τὸ ἐπουσιῶδες ἴδιον. τὸ δὲ 

συμβεβηχὸς εἰ μὲν ἀχώριστον, ἐν τῷ ποῖόν ἐστι χατηγορεῖται, εἰ δὲ χωριστόν, ἐν τῷ πῶς 

ἔχον ἐστί (80,1). expl. 
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f. 2V Day. p.111,23 αἱ παροῦσαι φωναὶ ἀσώματά εἰσιν. οὐ σώματα. χαὶ τοῦτο δείχνυται διὰ 
τούτων. τὸ σῶμα (24) |] 25 οἷον ἡ χεφαλὴ ἐν τῷ μύρμηκι zat τῷ ἐλέφαντι οὐ τὸ αὐτὸ μέγεϑος 

ὁρᾶται ἔχουσα, τὸ δὲ ζῷον ἐν ἀμφοτέροις τὸ αὐτό" οὐ γάρ φαμεν τὸ μὲν μᾶλλον Cry τὸ δὲ ἧττον, 
. 

ὡσαύτως οὐδὲ τὸν πυγονιαῖον τοῦ γίγαντος ἧττον ἄνθρῶπον εἶναι. ἐντεῦϑεν χαὶ at’ σχέσεις 

μείζοσι καὶ ἐλάττοσιν αἱ δείχνυνται ἀσώματοι" τὸ γὰρ ἥμισυ χαὶ διπλοῦν χαὶ τὰ ὅμοια χαὶ ἐν 

αὐταί. πάλιν οὐδέποτε σῶμα ὅλον ὡς ὅλον μεταδίδοται. ταῦτα δὲ πᾶσιν dha ὡς ὅλα | 

μετέχεται. τοῦ te γὰρ ζῴου ἐξ ἴσου πᾶσιν ἡ μετοχὴ τοῦ τε λογιχοῦ, τοῦ τε ἀνθρώπου τοῦ 

τε γελαστιχοῦ. ἐντεῦϑεν ὁ προφοριχὸς λόγος ἀσώματον δείχνυται" πᾶσι γὰρ ἐξ ἴσου μεταδίδοται. 

ἔτι πᾶν σῶμα σώματι προτιϑέμενον αὔξησιν ποιεῖ, τὰ δὲ γένη καὶ τὰ εἴδη αὔξησιν, ots av 

προσγένηται, οὐ ποιεῖ. οὐχ ἄρα σώματα. ἔτι πᾶν σῶμα ἢ zat αὔξησιν ἢ ἀλλοίωσιν ἢ 

μείωσιν κινεῖται, τὰ δὲ γένη καὶ τὰ εἴδη xat οὐδὲν τούτων κινεῖται... ἐντεῦϑεν γινώσχομεν 

ὅτι καὶ αἱ ποιότητες ἀσώματοι, χαϑὸ προσερχόμεναι αὔξησιν οὐ ποιοῦσιν. ἔτι οὐδέποτε ταὐτὸν 
5" 

σῶμα ἐν αὐτῷ τῷ χαιρῷ ἐν πᾶσι ϑεωρεῖται, τὰ δὲ γένη καὶ τὰ εἴδη ἐν τῷ αὐτῷ χαιρῷ ἐν 
‘ ‘ Γι ‘ ‘ ‘ ‘ 

πολλοῖς θεωρεῖται. οὐχ ἄρα σώματα. ἐντεῦϑεν zal a ἀνείδεος ὕλη οὐ σῶμα οὖσα ϑεωρεῖται. 

ἔτι οὐδέποτε τὰ σώματα μεριζόμενα τὸ ἕν εἶδος ἢ ποσὸν ἜΣΧΕΣ ουσιν. ταῦτα δὲ φυλάττει 

μεριζόμενα τοῖς χαϑ᾽ ἕκαστα οὐχ ἄρα σώματα. ἔτ el ae | p. 118,6 σῶμα] ἐξ ὕλης zat 

εἴδους || ebpet.— ὅπερ ἐστὶ (7) om. || 8 συγχεῖσϑαι] expl. 

f. 3¢ Dav. p. 91,22 πορφυρίου εἰσαγωγὴ τοῦ φοίνιχος τοῦ μαϑητοῦ πλωτίνου τοῦ λυχο- 
© 

πολίτου. γοιστὲ ὁ Beds ἡμῶν σύμπραττε. 

‘O πορφύριος σύρης ἦν éx φοινίκης, 6 δὲ πλωτῖνος ἐχ — ews τῆς αἰγύπτου (cf. Day. 

p. 91,23). 0 χρυσαύ όριος δὲ ὕπατος ῥώμης, πρὸς ὃν τὸ παρὸν ἐξεφώνησε σύγγραμμα (p. 92,18). 

ταύτῃ χαὶ ὡς πρὸς τοιοῦτον γράφων ἄνθρωπον βιωτιχοῖς πράγμασιν ἐνασχολούμενον ἀφελέ- 

λεται χρήσασϑαι τῇ διδασκαλίᾳ (ρ. 99,14). χοὶ πανταχοῦ πολύς ἐστι τὸ πειρά- 

σομαι προφέρων zal τὸ στοχγαζόμενος- οὐ γὰρ πρὸς τὰ φιλόσοφα δόγματα ταῦτά φησιν, ἀλλὰ 

πρὸς τὴν τοῦ ἀχροατοῦ διάνοιαν μετριάζων τὰ λεγόμενα (p. 107,24 108,13). εἰσαγωγὴ δὲ zat” 

οὐ περὶ εἰσαγωγῆς ἐπέγραψεν, ἵνα δείξῃ 
εἰσαγωγὴν διδάσχει ἡμᾶς. αἱ γὰρ dvev τῶν προϑέσεων ἐπιγραφαί, οἷον πλάτωνος φαίδων, πλά- 

δραστιχώτερον τὸ σύγγραμμα χαὶ ὅτι αὐτὴν τὴν 

τωνος ἀλχιβιάδης, δραστιχώτερον παριστῶσι τὸ σύγγραμμα, ὕφεσιν δὲ χαὶ μείωσιν εἰσάγουσι τὰ 

μετὰ τῆς προϑέσεως (p. 92,10). expl. 

[. 4 Dav. p. 153,11 τῶν γὰρ χατηγορουμένων. ἕξ οὐσῶν τῶν φωνῶν τῶν σημαντιχῶν. 

χαὶ μιᾶς τῆς ἀσήμου éx τούτων πασῶν μόνῳ τῷ γένει ἁρμόζει ὁ ὁρισμὸς οὗτος χαὶ ἀποδια- 
χρίνει τὸ γένος ἀπὸ τῶν λοιπῶν. ἐν μὲν (17) |] 17 λέγειν] εἰπεῖν |] 18 φωνήν] ἀπὸ τῆς σηναν- 

τιχῆς || αὕτη --- κατηγ. om. || 19 at γὰρ --- χαϑόλου (21) om. || 21 χαὶ ἐν μὲν] ἐν δὲ || 22 tpete—> 

συμβ. (25)] ἀπὸ τῶν χαϑόλου διαστέλλει αὐτό, onul δὲ διαφορᾶς ἰδίου συμβεβηχότος || 26 post 

γὰρ add. zat || 21 ἐν --- ἐστιν] τοῦτο || οὖν om. || post ἀριϑμιῷ pergitur φασὶ δέ τινες ὡς οὐχ 
ς Ξε κασι τον Ξ ; aes = 

εὖ ἔχει ὁ ὁρισμὸς οὕτως (1. οὗτος)" πάντων γὰρ τῶν ὁρισμῶν εἰωϑότων ἀπὸ εὐθείας ἄρχεσθαι 

καὶ πρῶτον διαχρίνειν τὰ πόρρω ἀπὸ τῶν ἐγγύς, ὅπερ καὶ ἐπὶ πυρὸς ὁρῶμεν" πρῶτον γὰρ 

διαχρίνει ξύλα ἀπὸ χρυσοῦ, ἅπερ ἐστὶ πόρρω, ὕστερον δὲ ἀργύριον χαὶ χαλκόν: οὕτως οὗν 
εἰωϑότων χαὶ τῶν ὁρισμῶν 6 παρὼν ὁρισμὸς οὐ τοῦτο ποιεῖ ἀλλὰ πρῶτον τὰ ἐγγὺς. διαχρίνει, 

ἔπειτα τὰ πόρρω" ἔγγιον γὰρ τὸ χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων τῷ ἀριϑμῷ τοῦ κατηγοροῦ- 

μένου" πορρωτέρω γὰρ τὸ ἄσημον χαὶ ἀχατηγόρητον τοῦ χαϑόλου, ὥσπερ τὸ ἄψυχον τοῦ 

λογικοῦ, ὃ πρῶτον, τὸ ἄψυχον φημί, ἐν τῷ τοῦ ἀνθρώπου ὁρισμῷ διεχρίϑη τοῦ λογικοῦ ὡς 

πορρωτέρω" τῷ γὰρ ἔχε ἐπὶ ἀνθρώπου ζῷον ἀπὸ τῶν ἀψύχων γωρίζοντός ἐστιν, ὥσπερ 
x ~ 37 , x x λογικὸν προστιϑέντες γωρίζομεν αὐτὸ ἀπὸ τῶν ἀλόγων. τί οὖν πρὸς τοῦτο δεῖ λέγειν; ὡς 

μὴ Ἐπ᾿ ὑπερβατῷ ἐστιν ὁ λόγος. Get οὖν ἀναστρέψαντας λέγειν" γένος ἐστὶ τὸ χατηγορούμένον χατὰ 

πλειόνων χαὶ ἑξῆς, καὶ οὕτως ἥ τε εὐθεῖα τοῦ ὁρισμοῦ ἀρχὴ εὑρεϑήσεται τά τε πόρρω τῶν 
προσεχῶν πρῶτα διαχριϑήσεται (Dav. p. 134,22). expl. , 

f.21V ex prooemio commentarii in Cat. scripti (ef. ΕἸ. p. 127,454.). ὅτι ἕξ χεφάλαια 

προληπτέον παντὸς ἀριστοτελιχοῦ βιβλίου: σκοπόν, χρήσιμον, τάξιν, ἐπιγραφήν, συγγραφέα 
a moana » - epee fie. τοῦ λό a ᾿ ea ΄ , - L 

διασχευὴν ἤτοι οἰχονομίαν τοῦ λόγου, ἣν χαὶ διδασχαλιχόν φαμὲν τρόπον. ταῦτα δὲ x9 

χεφάλαια λέγεται ὡς ἐν βραχεῖ τὴν διάνοιαν τῶν βιβλίων περιχλείοντα, ὥσπερ χαὶ ἐν το 
ee ee Se ν ἉΡΌΝ ie 
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ae. ἃ Eo SME SRR <a εγέϑει τὸ x} ie ONG rane a. as ἡ. ζῴοις ἢ κεφαλὴ ev ἔραχε εἰ μεγεῦει τὸ χῦρός ἐστι (εχξ τ τῶν ζῴων τῷ τὰς αἰσὺ σεις παῖας 
» ἐν ἑαυτῇ Ἵν (cf. Day. in Isag. p. 80,7). τὸν μὲν οὖν σχοπὸν προληπτέον. χαὶ δὴ 

μὲν (2) ὥσπερ ὅτε ὑπὸ τῆς ἐπιγραφῆς χηρύττεται, ὡς ἐν τῷ περὶ Ψυχῆς, διὰ τὸ πρὸς αὐτὸν 

ὁρᾶν τὰ ἄλλα κεφάλαια" μία γὰρ κατὰ πλάτωνα ἀρχή ἐστι τοῦ καλῶς βουλεήεσϑαι, περὶ ὅτου 

ἐστὶν ἡ σχέψις, ἢ τοῦ παντὸς χινδυνεύειν ἁμαρτάνειν. διαφερόντως δὲ ὅτε μὴ χηρύττεται 

ὑπὸ τῆς ἐπιγραφῆς, ὡς ἐν τοῖς προτέροις ἀναλυτιχοῖς καὶ τοῖς ὑστέροις. χαὶ τὸ χρήσιμον ὃ ΓΟ 

πανταγοῦ ζητητέον ὑπὲρ τοῦ συντόνους ποιῆσαι τοὺς ἀχροατάς. διαφερόντως δὲ πάλιν ὅτε 

μάτην (2) ἄλλως δοχεῖ γεγράφϑαι τὸ βιβλίον ὡς τὰ αὐτὰ ἀνασχευάζον ual κατασχευάζον, ὡς 
ae, - Ξ ; : ae 

ἐν τοῖς τόποις, 7 χαὶ πρὸς χαχοῦ γεγράφϑαι, ὡς ἐν τοῖς σοφιστικοῖς ἐλέγχοις τρόπους ἀπάτης 
ΠΕ SNE aon Ree as Mes Stee Oe RT ap Bere ΠΣ Ἢ ΣΟ ἡμᾶς διδάσχουσιν. γρήσιμοι γὰρ χαὶ οἱ τόποι ῥητέον, ἵνα ἢλιΠομένη ἡ Ψυχὴ ὑπὸ τῶν ἐναν 

, : Aeneas ἜΤΟΣ eric εν ἃ Ν His sae ‘ 
τίων λόγων ἀποκυῇ τὸ ἀληϑές, ὡς οἱ πυρέκβολοι λίϑοι τῇ παρατρίψει ἀλλήλων τὸ πῦρ. χρή- 

σιυοὶ χαὶ οἱ σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι ἀπατᾶν διδάσχοντες ody ἵνα ἀπατήσωμεν ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἀπατη- 
᾿ T Ξ Ks | ἱ μη Ι 

ϑῶμεν, ὡς καὶ οἱ ἰατροὶ χαὶ τὰ ὑγιεινὰ χαὶ τὰ δηλητηριώδη διδάσχουσιν ὑπὲρ τοῦ τὰ μὲν 

ἐλέσϑαι τὰ δὲ φυγεῖν. χαὶ γὰρ σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι ἐπιγεγραμμένοι εἰσὶν ὡς δέον ἐλέγχειν 

αὐτούς. τὴν τάξιν ἐπὶ τούτοις ζητοῦμεν οὐ πρὸς τὰ ἀνομοειδῇ ἤδη γὰρ ἔχομεν αὐτὴν ὅτι 

πρώτη ἡἣ λογικὴ δευτέρα ἡ ἠθικὴ τρίτη 7 ἘυσυκΝ τετάρτη ἡ μαϑηματιχή, ἐπὶ τούτοις ἡ ὕϑεο- 

λογική. ἀλλὰ τὴν πρὸς τὰ ὁμοειδῆ" εἰ λογιχὸν ἢ, τὴν πρὸς τὰ λογικά, εἰ ἠϑικόν, τὴν πρὸς 

τὰ ἡϑιχά, uai ἑξῆς. τὴν ἐπιγραφὴν ζητητέον χιϑόλου μέν, ὅτε μὴ χηρύττῃ τὸν σχοπόν, 

ὅπερ ἐστὶν ἐν τοῖς πρώτοις χαὶ ὑστέροις ἀναλυτιχοῖς, ὡς εἴρηται. μάλιστα δὲ ὄτε ὀνουατο- 

ποιεῖ ἐν τῇ ἐπιγραφῇ, ὡς ἐν ταῖς χατηγορίαις, ἐν τῷ περὶ ἑρμηνείας, ἐν τοῖς τόποις, κατη- 

Ἰορίας λέγων οὐ τὸς ἐπ᾿ ἐγχλήμασι δίχας, ἀλλὰ τὰ γενιχώτατα ὡς ἀεὶ χατηγορούμενα καὶ 

μηδέποτε ὑποχείμενα, καὶ περὶ ἑρμηνείας τὴν ἀπόφανσιν ὡς ἑρμηνεύουσαν μόνην τὸν λόγον, 

τὴν γνωστιχὴν ἡμῶν διάϑεσιν. χαὶ πάλιν τόπους τὰ καϑόλου, ὑφ᾽ ἃ πολλὰ υεριχὰ ἐπιχειρή- 

ματα ἀνάγεται" τόπου γὰρ τὸ περιέχειν, οἷον τόπος μὲν εἰ τοῦ ἐναντίον καὶ τῷ ἐναντίον τὸ 

ἐναντίον, ἐπιχείρημα δὲ εἰ τὸ ϑερμὸν ἀνώφορον τὸ ψυχρὸν χατώφορον, εἰ τὸ λευχὸν διαχρίνει 

τὸ μέλαν συγχρίνει. τὴν γνησιότητα δέ" οἱ γὰρ πολλοὶ μὴ δυνάμενοι κρίνειν πράγματα τῇ ἀξιο- 

πιστίᾳ τῶν συγγραφέων χρίνουσι τὰ δόγματα (cf. Dav. p. 81,12). πόϑεν δὲ νοϑεύεται χαὶ 

χατὰ ποίους τρόπους, εἴρηται ἤδη ἐν εἰσαγωγῇ (Dav. p. 81,18). τὴν εἰς τὰ κεφάλαια διαίρεσιν 

ζητοῦμεν ὡς ἀνατομῆς χώραν ἐπέχουσαν ἐν τοῖς βιβλίοις τῆς ἐχφαινούσης ἕχαστον τῶν ἐν 
, ~ 07 5 . πὶ ων ᾿ " 

βάϑει μορίων ποίαν χρείαν παρέχει τῷ ὅλῳ. οὐ ζητοῦμεν δὲ διδασχαλικὸν τρόπον χαῦ 

ἕχαστον βιβλίον ὡς ἐν τῇ διασχευῇ περιεχόμενον. οὐδὲ μὴν ὡς ἰατροὶ ὑπὸ ποῖον μέρος ἣ 
2 

ay te 

μορίον ἀνάγεται, ὡς ἐν τῇ διαιρέσει τῶν ἀριστοτέλους βιβλίων δεδηλωμένον. τὴν τάξιν ζητοῦμεν 

διὰ δύο αἰτίας: ἵνα μὴ τοῖς μείζοσι ἘΠ τοῖς ἐγχειρήσωμεν ἢ τοῖς δεομένοις ἑτέρων συνταγ- 

μάτων. οὐ χεῖρον δὲ χαὶ τοῦτο εἰδέναι, ὅτι πολλάχις τῷ σχοπῷ τὸ χρήσιμον ἀναφαίνεται χαὶ 
Ω 

ἡ ἐπιγραφή, ὡς ἐν τῇ περὶ οὐρανοῦ καὶ ἐν τῷ περὶ ψυχῆς. ἐν δὲ τοῖς τόποις οὐδὲν τού- 

τῶν δῆλον" σχοπὸς μὲν γὰρ αὐτῷ ἐνταῦϑα τὴν διαλεχτιχὴν μέϑοδον ποτ ΠΕ, ἥτις. ὡς 

αὐτός φησι, περὶ παντός ἐστι τοῦ προτεϑέντ eS προβλήυατος ἐξ ἐνδόξων συλλογιστική. εἰ δὲ 1) U. it 
περὶ παντὸς τοῦ προτεϑέντος ἐστὶ προτίϑεται δ᾽ ἡμῖν οὐ μόνον andy ἀλλὰ καὶ ψευδῆ, ποῖον 

ἐνταῦϑα τὸ χρήσιμον; τὸ γνῶναι μέϑοδον, δι᾿ ἧς χαὶ τὰ ψευδῆ σ συλλογισόμεϑα. αὐτὸς οὖν 

προϊὼν τὸ χρήσιμον διδάξει τὴν πραγματείαν ἐκείνην πρὸς τρία χρησιμεύειν λέγων: πρὸς 

γυμνασίαν, πρὸς τὰς ἐντεύξεις, πρὸς τὰς χατὰ φιλοσοφίαν μεϑόδους. ἐκ τούτων τοιγαροῦν δῆλον 

ὡς οὐχ ἅμα τῷ σκοπῷ ἀεὶ τὸ χρήσιμον ἀναφαίνεται. ἐν μέντοι ταῖς κατηγορίαις καὶ τῷ περὶ 
" 

ἑρμηνείας ἅμα τῷ σχοπῷ χαὶ το χρήσ ιμὸν ἀναφαίνε ται. 

Paristnus 2089 [H. Omont II p. 192] membranaceus constat foliis 64, 

quorum ἢ 1—38 palimpsesta sunt. priore scriptura saeculo X exarata 

tractatus theologicus continetur, altera saeculo XII vel XIII adiecta ante- 

posito titulo προλεγόμενα σὺν Ded τῆς πορφυρίου εἰσα)ωγῆς ἀπὸ φωνῆς Beare) 

τοῦ χαὶ 646 μετονομασϑέντος 1) Davidis commentarium a verbis μέλλοντες σὺν 

" 

1) In infimo margine ἢ 1 titulus Νικήτα τοῦ χαὶ 045 προλεγόμενα εἰς τὰς τοῦ πορ- 

φυρίου πέντε φωνάς altera manu saeculo XV vel XVI iteratus est. 

B 
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Jed ἄρχεσϑαι (p. 80,5) usque ad verba ἀμέλει οὐδὲ ὡς διαφορά (p. 195,3) 

exhibetur. f. 39—64 unam scripturam eamque saeculo XIV vel XV exa- 
ratam produnt. ac f. 39'—59" extrema Davidis commentarii pars conti- 
netur, sed inde a verbis τινὲς ἐπιλαμβάνονται τοῦ φιλοσόφου (p. 183,22), quo 

factum est, ut quaedam pars (p. 183,22—195,3) bis et in vetustioribus et 
in recentioribus schedis legatur. hoc casu nobis facultas data est infor- ὦ 
mandi, quae ratio inter illas intercedat. nam cum posterior scriptura cum — 
priore per minutias congruat, non a vero nos aberrare puto, si coniciamus 

librarium recentiorum schedarum opinatum extrema codicis folia iam magis 
lacerata esse quam ut diutius aetatem ferrent, horum scripturam in integra 
folia transtulisse eaque loco laceratorum posuisse. sed veritus quaternionem 
divellere, extremam partem vetustiorum foliorum servasse videtur, quam-— 
quam illorum scripturam in recentiora transcripserat. ad fidem codicis 
examinandam discrepantiarum specimen infra adiciam, unde intelleges 
exemplar illius ex alio archetypo fluxisse atque codices Καὶ T V. quamabrem 
nonnullas maculas, quae in his communes inveniuntur, codicis B sub- 
sidio in nostra editione nos abstersisse gaudemus. sed hoc fundamentum — 

editioni substruere non licuit, quia archetypi memoria misere depravyata 

est libidine ac socordia librariorum. quorum culpa factum est, ut multae 
orationis particulae interciderent, saepe additamenta irreperent, innumerae 
voces genuinam formam perderent. contulit codicem Εἰ. Richter Beroli- — 

nensis. 

p. 80,7 ταῦτα] αὐτὰ || 11 δὲ] γὰρ || ὡς εἴρηται om. || τὸν ἀριϑμὸν om. || 12 οἷον om. |] 

15 ποιοῦσα ταῦτα ζητοῦντες || 18 ἀναγινώσχειν |] 20 post ἔρχεται add. χαὶ τὸ αὐτὸ πάσχει || 

ὥσπερ] ὅπερ || po S14 γινώσχει || 9 εὑρ.] γίνεται || Apist. om. || ἐπιγράφων |] 10 ἐπειδὴ] χαὶ 

yap || 11 ἐκεῖ om. || 18 ante νόϑον add. τὸ || γὰρ om. |] 20 zat δι᾿ ὁμων. τῶν συγγραΨψαμένων 

om. || 21 ποιήσωσιν || 23 νόϑευσις || 24 ante ἐχείνου add. τοῦ || 25 ante τινες add. δύο! 

25.26 διάφορα ὀνόματα ἔχοντες || 27 οἷον] τοῦτ᾽ ἔστι || 28 γὰρ om. || 29 νοϑεία γίνεται ante © 

διὰ (28) coll. || post dpwv. add. ὡς εἴρηται || τοῦ om. |] 31 δὲ δεῦτ. coll. || p. 82,3 τὸ ἀξιό- 

πιστοῦ || παρὸν] παρ᾽ || 6 περιποιεῖσϑαι || 8 λέγεται |] 8. 9 ὁμηρικοὺς |] 10 ὁμήρου || 11 ἀπέφερον |] 
14 zai γὰρ --- διδασκάλου ἐπιγράφουσιν (15.16) om. || 16 ὥσπερ || καὶ (ante οἱ) om. || 17 τὸ 

ὄνομα om. |] 18 ἐπεὶ || 19 ἄλλου] οὔ |] 21 δὲ elder coll. || 22 ef ἄρα] ὅτι |] 23 post εἰσι add. 
τὰ συγγράμματα || 25 chy... διαίρεσιν ζητοῦμεν || 26 λεγόμ..] γινόμ. m.1 |] 30 πρῶτον || τελευτ.]} 

. 

ὕστερον || p. 8991 τὰ dell, .--τ- ἀναγνῶμεν om. || 4.5 νομ. ὑπολάβωμεν || 6 τὰ δὲ --- ϑεωρ.} ἢ ἢ 

éx τοῦ ἐναντίνυ. ἡἣ φιλοσοφία διαιρεῖται εἰς ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχόν. λέγεται δὲ τὸ συν. 
αμφότερον λογιχόν. τὸ ϑεωρητιχὸν διαιρεῖται εἰς φυσιολογιχὸν χαὶ μαϑηματυχὴν καὶ ϑεολογιχόν, 

τὸ δὲ πραχτιχὸν εἰς ἡϑικὸν οἰχονομιχὸν πολιτιχόν. ἰστέον δὲ ὅτι τὸ μὲν ἡϑιχὸν ἕνα ἄνϑρωπον 

ιδεύει, τὸ δὲ οἰχονομιχὸν ὡσαύτως ἕνα οἶχον, τὸ δὲ πολιτικὸν ὁλόχληρον πόλιν. [ἡ παροῦσα 

- II post πρᾶξις add. 7 φιλοσοφία φυσιολογεῖ an λέγεται ϑεωρητιχή, ἣ τὰ ἤϑη χοσμεῖ καὶ 

αι qa eae is δ: ZED. λέγ. coll. { 9 χαὶ om. Mr ao τὸν τὰ τ a 18 xat τοῦτος ae =~ [0] a 

mrg. yp. ἀναφαινόμενον Le ὅτι om. 1 19 γὰρ om. || 22 τούτου as om. (in mrg. διὰ zo5t0) |] 

23 ὅτι --- διαλαμβάνει om. || 25 γὰρ om. || 26 ἑλλ. λέξις coll. || ἐπενόησαν om. || p. 87,2 post 

So » = 

ms ee Se ere 
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continentur. nam quae nunc leguntur, incipiunt ὁρισμοῦ, ὅτι 6 μὲν δρισυὸς 
μονοειδής ἐστι (Dav. p. 13,29), terminantur εἰ 62 ἰσοδυναμεῖ αὐτῷ, δῆλον ὅτι 

χαχῶς ἔχει (sic) 7 διαίρεσις. ἐν οἷς σὺν ϑεῶ ἣ παροῦσα πρᾶξις. πρᾶξις χδ΄ 
(Dav. p. 0,91. 92). unde apparet octo fere folia et in principio libri et 

in fine imterisse. hic codex illis libris manu scriptis, quos editioni sub- 

struimus, vetustate fere saeculi spatio praestat, fide atque auctoritate cedit. 
nam librarius quamquam bonae notae exemplar in manibus habebat, et 

neglegenter describendo et libidinose corrigendo memoriam multis locis 
deformavit. notae in marginibus appictae pro nihilo sunt. contulit A. Mau. 

p- 13,30 μόνον || 32 ἐκ τῶν ods. zat ἐχ τῶν cups. || καί, ὡς---ἐν οἷς σὺν Dew ἡ πρᾶξις. 

πρᾶξις ς΄ (15,9. 10) om. || p. 15,12 post aps. add. περὶ || 12 τοῖς γηδ.] τῇ γῆ || 15 ἀπέχονται || 

χαὶ om. || 16 ἐχ] ἀπὸ || 17 ὅρου || 18 τοῦ] τὸ |] 18.19 ἐχώρισεν |] 22 codt’—voppae in mrg. 

suppl. || καὶ γὰρ χαὶ || 25 τὴν om. || 28 πλεοναζει || 29 οἷον om. || εἴπωμεν || 31 ἔλειψε |] οὐδὲ] 

οὐ || 31.32 ὡρίσαμεν || 32 ἐλλείπει || p. 16,1 ἐλλείπει || μὲν om. || exAedvace || 2 τὸν om. || ἄνϑρω- 

nov suppl. m? || ὡρίσαμεν || 4 τι om. | 5 ἐάν, ὡς om. || 6 πλεονάσει (corr. m! η) || ἐλλείπει || ὁ 

ἄνϑρ. || 7 πλεονάζει || 9 ὅτι] ἐπειδὴ | 10 χατὰ τὴν σημ. om. | τό te ὕνητ. || 14 pr. 4 om. || 

alt. ἀπὸ om. || 16 τέλος xat τί ἐστιν brox. coll. || 17 post ὑποχ. add. μέν || τέχνη] φωνὴ || 

| 27 τε om. || 28 ἦλϑες |] 28.30 λυχοῦργε |] 29 ἤ σε] 

ἠὲ || ἠὲ] εἴ ye |] 31 post δὲ add. ὡς [ καλέσει || po 17,1 ὁ τέλ. |] ἐπειδὴ} ὅτι || 3 post ἀγαϑῷ 

add. χαραχτηρίζεται ||  δοτῆρες || 11 λέγω δὴ om. || 12 τῶν om. |] 13 post ἄγει add. xat | 

19 ποιεῖται || οἷον] καὶ || te ξύλα εἰσί coll. 

14 τοῦ] τὸ || μεταφέρει || 18.19 χαὶ γὰρ --- χαὶ δύν.] καὶ yap ὅσα βούλ. xal δύν., καὶ ὅσα od 

βούλεται, δύναται || 20 δύν. καὶ Bodr. et βούλ. χαὶ δύν. || βουληϑῃ] βουληϑείη | 24 γε om. | 

| 33 pr. τοῦ om. || p.18,1.5 ἀνθρώπινα || 2 ante 

ἀπὸ add. xat {| 4 τοῦ om. || εἴπωμεν om. || 5 τῶν 390 ὅρων abwpeda καὶ συνάψαντες αὐτοὺς 

26 6 φιλ. ὁ τέλειος || 31 ante ἀπὸ add. ἢ 

εἴπωμεν ὅτι latp. || 11 ἀνθρώποις || 12 τοῦ om. |] 16 πραγμ. om. || 17 alt. τοῦ om. || 19 τὴν 

om. || 22 tod om. [ 23 ἐχ] ἀπὸ || τοῦ ὑποχ.] τοῦτ᾽ ἔστιν drox. |] 24.25 tod om. | 26 φυσιχόν 

τι || 27 ὁριζ. αὐτόν coll. || 28 τὴν καρὸ. || post αἵμ. add. καὶ || 32 ὅτι om. || 80 avipwrtva | 

37 μὲν om. || p. 19,3 ἀνθρώπινα || 7 τὸ] ἡ || 7.8 ταῦτα μὲν οὕτω χαὶ τὸ τέτ. || 10 lot. Ge | 

meh. ἐστιν Gp. coll. || 13 vod χαὶ ἐπ. dext.] καὶ τὰ ἑξῆς [17 γὰρ] δὲ || 20 πᾶς γὰρ coll. | 

22 ἰδοὺ --ἀντιστρ.] ἰδοὺ οὐδὲ ὁ ἐλλείπων ἀντιστρ. || 28 post alt. τοῦτο add. καὶ || 28 τὰ ξύλα 

29 μόνου om. || 82 τέχνη post ἰατρ. coll. || 82. 33 
35 ἡ γυμν. χαὶ ἡ χομμ. καὶ om. || p. 20,1 τὴ) 

om. {| 4 εἶναι post αἵμ. coll. || 4 χαὶ πάλιν --- φιλοσοφία (8) om. || 8 πρόχειται || 9 μόνου om. 

13 ἐστί] τέχνη || post τέχνη add. ἐστι |] τὰ Sada |] 14 χαταγίνεται || badovpy.] ὑάλου |] 15 τὸ 

ὕαλον | 17 6 om. || 20 πάντα om. || 28 ante χαὶ ἣ add. ἐν οἷς σὺν Yew || 

33 ἀνϑρώπινα || 33 post pr. καταγιν. add. 
cS ἐστίν |] 34 μόνη γὰρ coll. || 7 om. || ἀνϑρώπινα | 

Amprosianus ἢ 47 inf. [vide Waitzii Org. I p. 15] bombycinus exaratus’ D 

anno 1348 διὰ χειρὸς ᾿Ιωάννου ᾿Αλιτροῦ υἱοῦ ἱερέως Γεωργίου τοῦ ἀπὸ ᾿᾽Δσινα- 

ρίχης, quod docet subscriptio f. 40" appicta, f. 7’—40" Davidis librum inde 

ἃ verbis μέλλοντες σὺν ϑεῷ ἄρχεσϑαι (p. 80,5) exhibet praefixo titulo ἐξήγησις 

Νιχήτα φιλοσόφου τοῦ χαὶ david μετονομασϑέντος τῶν προλεγομένων τῆς πορφυ- 

ρίου εἰσαγωγῆς ἀπὸ φωνῆς david. specimine, quod A. Gercke, professor 

Gryphiswaldensis, nobis suppeditavit, codicem si non ex ipso codice Parisino 

2089 (B) derivatum esse probatur, at tamen ex eodem exemplari fluxisse, 

sed incuria librarii tot tantisque mendis esse inquinatum, ut fides eius 

nulla sit. 
p- 80,7 ταῦτα λεγ.] λέγοντες αὐτὰ τοῦτα || 9 δὴ om. |] 11 ἔχουσιν | δὲ] γὰρ || ὡς etp. 

om. || 11. 12 χεφ. ὀχτὼ ταῦτα (τὸν do. om.) || 12 οἷον om. || 18 ἀναγινώσκειν || 20 ὀχνηρύτερον | 

21 τὸν] τῶν || p.S1,6 ἐπεὶ | εἰ om. || 9 edp.] γίνεται || Apest. om. || ἐπιγράφω || 10 ἐπειδὴ] χαὶ 
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| 11 éxet om. || ἐπεὶ |] 13 τοῦ avopds ἐστι coll. |] 18 δὲ] καὶ || ante νόϑον add. τὸ || τρόπους 

s. coll. || yap om. i 19 γὰρ om. || συγγραψάντων || 20 συγγραμμάτων] συγγραψαμένων |} 

ovyypaap.] συγγραψάντων || 21 ποιήσωσιν || 

p- 82,17 ὑπέγραψαν || 
Pcs 

p- 83,1 τὰ ὀφειλ. -- ἀναγνῶμεν om. || 6 τὰ 6t—Vewp.] ἢ ἐκ τοῦ ἐναντίου. ἡ φιλο- 

σοφία διαιρεῖται εἰς ϑεωρητιχὸν καὶ πραχτιχόν. λέγεται δὲ τὸ συναμφότερον λογιχόν. τὸ 

ἜΡΚΕΣ διαιρεῖται εἰς φυσιολογύκον μαϑηματιχὸν καὶ ϑεολογιχόν, τὸ δὲ πραχτιχὸν εἰς 
2G aa ). ἌΝ λιτι; ᾿ς - LYS FI KO» @ wy} πτπ = tt f= a 25 ὟΝ 

ἡδιχὸν οἰχονομιχὸν πολιτικόν. ἰστέον ὅτι τὸ μὲν ἠθικὸν ἕνα ἄνϑρωπον παιδεύει, τὸ οἰκονομικὸν 
tae 

ὡσαύτως ἕνα olzov, τὸ δὲ πολιτικὸν ὁλόκληρον πόλιν. || 7 ante πρᾶζις β΄ add. περὶ τοῦ 

σχοποῦ || 8 post pat. add. τοίνυν |] χεφ. λέγ. coll. |] 12 τοῦτ᾽ ἔστι] ἤτοι || 18 περὶ (ante συμβ.) 

om. || χαὶ τοῦτο --- συμβ. (15) om. || 17 παραστ.] μὴ περιστῆναι || 
ss pd 

p- 87,2 post pat. add. σὺν ϑεῶ |] 4 post yap add. τὸ παρὸν σύγγραμμα || pr. καὶ om. || 

De quattuor codicibus satis habeo ea tradere, quae Torstrik in biblio- 
thecis perscrutandis adnotavit. a 

EscortaLensis T—I—10 [vide Eliae in Cat. praef. p. xxiv] ante Eliae — 
in Categorias expositiones Davidis in Isagogen commentarium praebet, quod 

praefixo titulo ἀρχὴ σὺν De® τῶν προλεγομένων τῶν ε΄ φωνῶν ἀπὸ φωνῇς 

δαβὶὸ τνῦ ϑεοφιλεστάτου χαὶ ϑεύόφρονος f. 1 incipit μέλλοντες σὺν Dem ἄρχεσθαι ~ 

τοῦ παρόντος συγγράμματος (Dav. p. 80,5). specimen deest. 
Baroccranus 145 [Coxe I p. 247] chartaceus saeculo XVI vel XV τ 

exaratus inde a f. 165 Eee huius libri partem exhibet, quae pertinet — 

ad verba χαὶ γὰρ εἴληπται 2x τῶν (Sic) οὐσιωδῶν χαὶ ἐχ τῶν (Sic) συυβεβης- 
χύτων (p. 13,32). antepositus est titulus προλεγόμενα τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ 

φωνῆς δαβὶὸ τοῦ φιλοσόφου, ad quem in margine nota νιχήτου appicta est. 
p. 1,3 πρᾶξις α΄ om. || 4 τῶν τῆς 

ἐπαγγ. coll. |] 12 ἡγησόμεϑα || 14 τὰ om. fl 

OY τῆς -ἀγῶνα] τοῦτον || 11 αὐτῆς ἀποβλ. 

Laurentianus 87,13 [Bandini III p. 3947 chartaceus saeculo XV scriptus — 

a f. 96 commentarium titulo orbatum exhibet, quod incipit ἐπὶ παντὸς πραάγ- 
pars τέσσαρα ταῦτα δεῖ ζητεῖν χεφάλαια. haec cum prope accedant ad Da- 

vidis p. 1,14, illius esse prolegomena philosophiae confirmatur eis quae paucis 
foliis post leguntur: ἰστέον ὅτι μυϑεύοντες λέγουσιν ὅτι 6 προμηϑεὺς ἔχλεψεν — 

χ τῶν ϑεῶν τὸ πῦρ χαὶ ἐδωρήσατο τοῖς ἀνθρώποις" τοῦτο γὰρ ἄλλη πγορεῖται.ς | 

τειδὴ γὰρ ὃ προμηϑεὺς πρῶτος ἐφεῦρε uth. (cf. Dav. p. 10,1). quantum ων. Oy 

id 

Vrronensis Capirunaris 118 chartaceus saeculo XVI exaratus f. 1 post 

titulum τὰ προλεγόμενα τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ φωνῆς Axis Davidis prolegomena, 
post titulum προλεγόμενα τῆς πορφυρίου εἰσαγωγῆς elusdem commentarium — 

continet. 
Ρ. 1,3 πρᾶξις a’ om. || p. 2,30 post πρᾶξις add. σὺν Vee || p. 391 ἐστι om. || ποιησόμεθα . 

Ρ. 34,14 6 πλάτ. ἐντεῦϑεν coll. || p. 95,5 ἡγούμενοι || 

ἐλ ον ame (nunc Berolinensis) 537 (382), de quo videas quae in 
praefatione Eliae commentariorum [p. xxiv] exposui, Dayidis prolegomena (p. 1 _ 
—79) ἢ 2"—44" exhibet anteposito titulo προλεγόμενα σὺν ϑεῶ τῆς φιλοσοφίας, 
ἤτοι τῶν πέντε φωνῶν, commentarium (p. 80 54.) f. 44'—217" post titulum | 
ἀρχὴ σὺν Jem τῶν προλεγομένων τῶν πέντε φωνῶν. librarius codicis, homo 
admodum rudis, memoriam mendis deformibus inquinavit, sed Θχοιηρ ας 
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bonae notae in usum vertit. codicem tineis peresum contulit vel descripsit 

E. Richter. 

pe 1,3 πρᾶξις α΄ om. || 8.9 σοφῶς (sic) ἔρως ἡμᾶς coll. || 9. 10 φέρε ---ἀγῶνα] φέρε δὴ 
ΕἸΣ : 

φέρε λοιπὸν τοῦτον || 10 ὑποδυσόμεϑα || Pp. 2.ῦ. 6. εἶτα 
ἘΞ τις OTS 
πειοὴ OF 

1 

22 ἣ om. || 25 συλογιξζ. || 

γεννητῆς || 26 συλογ. || Pe 591 ante εἰ δὲ add. πῶς τοίνυν φατὲ τὴν φιλοσοφίαν γνῶσιν τῶν 

ὄντων τοῦ ὄντος ἀγνώστου ὑπάρχοντος || ἄγνωστον (pr. 1.) || 7 μὲν om. || 19. εἰσι || 14 χκαιχρή- 

peda || ὅτι evan. || 15 καὶ evan. || δύνανται || 10 διαλεχτιχός evan. || 19 παραδείγματα σαφηνή- 

σωμεν || 27 τῶν om. || 30 post δρισμιῷ additum χαϑυποβάλλεται del. || 31 τὸ ὄν om. || 
‘ 

16 chy ψυχὴν || 19 οὖν om. || 23 ὡσαύτως evan. || ΓΝ 

ἢ. 4.0 ἐκείνου τοῦ 48.) τοῦ αὐτοῦ vd. 

26 alt. τῷ] τὸ || p. 5,12 ἡ γραμματιχὴ καὶ ῥητοριχή || ἀκρωτηρίω | 19 τῷ] τὸ || 22 ἄρυπον || 

5 post ϑεολ. addita χαὶ περὶ piv τοῦ μαϑηματιχοῦ καὶ φυσιολογιχοῦ del. || 30 6 om. || 

1 ἀπελογισάμεϑα || p. 6,6 τὸν] τῶν || 16 οὖν ὅτι om. 

p- 80,8 τῶν (sic) ἀρ. ὀχτὼ || 8.9 αἱ aisd. post εἰσιν coll. | 10 αὐτὴν || 11.12 τὰ ὀχτὼ 

ταῦτα zeo. (tov ap. om.) || 12 χρήσιμον || 13 xat om. || 14 μέρους || 20 ὀχνηροτέρως || 21 τῶν 

σχοπῶν || pe S1,4 γινῴσχει || 4.5. 14 προϑυμοϑέρως || 

Marcianus 599 [videas Eliae comm. praef. p. xxiv] f. 127'—217" hune K 

librum exhibet. litteras initiales librarius saepe reliquit rubricandas. verba, 

quae in scribendo interciderunt, non raro eadem manu in marginibus sup- 

pleta sunt. ibidem notae non ita multae eaeque exiles appictae sunt. 

post f. 150 et 156 singula folia, priusquam numeri in supremis marginibus 

appositi sunt, nescio quo casu interierunt, quo factum est, ut nunc p. 52,11 

—54,18 et p: 68,3—70,2 in codice desiderentur. alterius manus vesti- 

gium non invenitur. de auctoritate codicis vide p. vil. contulit C. Kalb- 

fleisch, professor Marburgensis. 

Parisinus 1973 [vide Ammonii in Isagogen praef. p. xvi] f. 10'—46" ΚΡ 

commentarium ex quattuor libris congestum exhibet. Davidis interpretationes 

in altera commentarii parte scholiastes adscivit; nam primum conspicitur 

eius nomen f. 30° inf. in interpretatione Porph. p. 6,12 τὰ δὲ ἄτομα, ἅπερ ἣν 

μετὰ τὰ εἰδιχώτατα, ἄπειρα, quae incipit ἃ verbis 6 ὃὲ δαυὶδ οὕτως ἑρμηνεύε! 

τὸ ἄπειρον τοῦτο. ac Davidis ratio explicandi scholiastae, postquam innotuit, 

adeo placuisse videtur, ut eius librum iam non manu mitteret, sed ubi 

Ammonium quaestionem non ad liquidum perduxisse 5101 persuaserat, 

supplementa fere inde repeteret auctoris nomine tunc apposito tune omisso. 

haec scholia quibusdam locis nostrae editioni usui fuerunt; nam quamquam 

correctionibus non abstinuit scholiastes, tamen satis diligenter rem egit 

atque ex exemplari bonae notae excerpsit. scholia descripsit in Ammonil 

libro conferendo Fr. Spiro Romanus. 

Χ x 

ἢ 30° Dav. pe 108,1 ὁ δὲ δαυὶδ οὕτως ἑρμηνεύει τὸ ἄπειρον τοῦτο καί φησιν ὅτι 

έρει δὲ τὸ ἄπειρον τοῦ ἀορίστου, διότι τὸ μὲν ἄπειρον ἐν τῇ ἄπειρον λέγεται τὸ ἀύριστον. Gia 

οὐσία ϑεωρεῖται χατὰ τὸ πολλάκις ἤγουν ἀπειράκις γίνεσϑαι χατὰ τὸ εἶδος, τὸ δὲ ἀόριστον ἐν 

τῇ ὕλη χαὶ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ διανοίᾳ. δηλοῖ δέ, φησίν, ὅτι οὔτε τῇ φύσει οὔτε τῇ γνώσει || 

post δὲ add. ἡμεῖς || ὃ εἶναι om. || tH ἀορίστω || 0 ἔνϑεν || πάντως || 7 ὀλίγων || ὃ δὲ λέγ.] τὸ 

| χαὶ om. || 10 μειοῦσϑαι μη. coll. || 13 ὅτι om. || post εἶναι add. 

αὐτὰ || ἐλάχ.] ἔλαττον δὲ || 14 πλέον --- ἑκατόν om. [] 17 εἰσίν | πεπέρασται] πεπερασμένα || 
δὲ λεγόμενον || 9 προβαίνειν 

18 ἄπειρα οὗν] ἀλλ᾽ ἄπειρα || οὔτε] οὐ || 19 πάντως || post τόπῳ pergit ἔστωσαν οὖν ἄπειρα 

τῇ γνώσει, εἰ ϑέλεις δὲ χαὶ τῇ φύσει κατὰ τὸ ἀόριστον (p. 164,14). expl. 

j 
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f. 31V Dav. pe 171,19 εἰπὼν δὲ ἐπὶ πλειόνων || 21 ὅλων] ὀλίγων || 23 prius καὶ om. || 

25 ἀγγέλου || p. 172,1 τὸ om. || 2 post yap add. ἂν || 4 πάντων] expl. 

f. 33t Dav. p. 176,5 ἀλλὰ τί φησιν ὅτι διαφέρει σωχράτης αὐτὸς ἑαυτοῦ; ἡ γὰρ διαφορὰ || 

6 πῶς --- διαφέρει om. || 8 δύνατάι --- ἐστι (9) om. || 10 καὶ παιδὸς (te om.) |] καὶ ἐνεργ. --- παρα- 

δειγμ. (15) om. || 16 post ἕτερ. add. ϑεωρεῖται || 17 ἔχει om. || 18 τὰ ῥήματα || ante ἀπὸ add. 
21 τὸ δὲ ἀχώρ. || γάρ ἐστι om. || 22 γεννητῆς || ἣ 

your.] καὶ ἡ σιμότης xat || 28. 24 ἣ οὐλὴ τοῦ τραύμ.. (expl.) 
ἀεὶ || 20 ἀχώριστ. ---ὁμοίως χαὶ (21) om | 

f. 37V Dav. po 19ὅ918 ὁ δὲ δαυὶὸ οὕτως ἑρμηνεύει τὸ παρὸν χωρίον" διὰ δύο ἐπι 

χειρημάτων, φησί, δείκνυσι ὅτι [[19 τί om. |] 24 ἐστιν ἐξηπλ. coll. || tov τρόπον om. || 25 αἱ 

μορφαὶ] τὰ εἴδη || 26 ἄπειρα || ante ἐξαπλ. add. αὐτὴν || τὸν τρόπον om. || 27 ἐξηπλωμένον || 

| διαφ. τῇ μορφῇ coll. || 30 ὁρίζ. --- ἐγνώκαμεν (32) om. || ἢ". 196,1 post ἐχ. add. φησί || 

2 post εἴδει add. δὲ || post τούτοις add. τοῖς || 4 εἴδ. -- σχήν.. om. [ 5 χαλῶς δὲ εἶπε xal τὸ I ah 
0 
᾿ 

7 

εἶδος δὲ τοῦ σχήματος" τὸ γὰρ || 7 ἰδιχός || 8 ante χαϑ. add. τὰς || 11 ὃ σωχρ. |] 12 ϑνητόν 

ow. || 15 ἀνδριάντα] expl. 

Laurentianus 72,5 [vide Eliae libri praef. p. x1v| f. 2’—6* anteposito 
titulo προλεγόμενα σὺν Dew τῇς πορφυρίου εἰσαγωγῆς ἀπὸ φωνῇς ἡλιοῦ φιλο- 

σύφο" prooemium Davidis commentarii exhibet, quod in hac editione 
p. 80,5—94,10 legitur. f.7—21 Porphyrii Isagoge continetur uberrimis 

scholiis ornata, quorum quae saeculo XI adiecta sunt, paene omnia aut 
ex Davidis libro aut ex rivulis inde deductis fluxerunt. sed cum scholiastes 
non multum curae in exscribendo posuerit, scholia et exiguo sunt ambitu 

et alienam acceperunt formam. qui prooemium descripsit, exemplar bonae 

notae et quidem consimile codici V in manibus habuit, sed ut erat littera- 
rum rudis, multis maculis memoriam adspersit. specimina H. Vitellii, 
professoris Florentini, viri illustrissimi, comitati debentur. 

p- 80,7 ἐπέχωσιν || 9 δὴ] δὲ |] 11 ἔχουσιν || δὲ] γὰρ || ws εἴρ. om. || tov ἀρ. om. |] 12 otoy 

| 20 ὀχκνηρότερον || post ὥσπερ add. xat|| pe 81,9 Ἄριστ. om. || ἐπέ- 

ypavev] ἐπιγραφὴ (Ὁ) || 10 ἐπειδὴ] καὶ yap || 11 éxet om. || 18 ante νόϑον add. zat τὸ || 19 ante 

τῶν συγγρ. iter. χαὶ ταύτην διττήν. ἢ GC ὁμωνυμίαν 

om. || 18 ἀναγινώσχειν 

| 20 συγγραψαμ..] συγγραψάντων || 21 ποιή- 

| 27 οἷον] τοῦτ᾽ ἔστιν || 29 νόϑευσις || 
| τὸ παρὸν] παρ᾽ || 7 ἐπιγράψει || 9 post συναγαγεῖν add. 

19 ἄλλου] καὶ οὔ || 24 τὰ 

συγγράμυατα || 25 τὴν ... διαίρεσιν ζητοῦμεν || 27 6 om. || 80 ἀναγνῶμεν] ἀναγινώσχομεν || 
p- 83,1 τὰ ὀφείλ. --- ἀναγνῶμεν om. || 4.5 νομίσ.] ὑπολάβωμεν || 6 τὰ δὲ --- ϑεωρ.1 ἢ ἐχ τοῦ 

ἐναντίου || ante πρᾶξις add. παροῦσα || 8 κεφ. λέγ. coll. |] 9 zat om. || 13 post ἰδίου add. xat || 

καὶ τοῦτο --- συμβ. (15) om. || 22 περὶ] διὰ |] 24 οὖσαν] ἀνάγουσαν || 25 yap om. || 26 EAA. λέξις 

coll. || ἐπενόησαν om. || 32.33 ἡ ἐκ --- προβαλλ. post ἀνϑρ. coll. || p. 84,5. 6 κένταυρος || 7 χέν- 

ταυρος || 13 φωνῆς om. || 14.15 τοῖς γὰρ γραμματ. περὶ τούτων μελέτῃ || 21 τῆς οὖν coll. || 25 τῇ 
οὐσία || 21 post pr. φύσεσι add. ἁρμόξει || p. 8ὅ99 et 4 ἐστι om. || 6 λέγομεν || 10 πάλιν om. || 

14 μόνος || nat ἵππος χαὶ χύων καὶ Bods || 16 ὁ ἄνϑρ. || ὅτι om. |] 17 μόνος || 18 εἰ] ἢ || 19 καὶ 

γίνεται ---τί ἐστι (22) om. || 22 ἴδ. ods. coll. |] 23 ὁ om. || 24 post ἰδίως add. ἤγουν ἰδιᾶ- 

ζόντως || 25 οὐσῶν] τούτων || 26 συμβ. ἴδιον ἡ (sic) διαφορά coll. || 28 post γὰρ add. τὸ et 

ἔστι καὶ || 28.29 ὁποῖόν τι --- ἔχει] xal ὁποῖον (τί superscr.) ἐστι χαὶ ὀιὰ τί dott || 33 καὶ 

ἰδοὺ --δεχτιχόν (86,1) om. || p. 86,3 6 om. || 4 6 om. || 6 ὁ xdxvos || 9 συμβ. ἴδιον διαφ., 

(zat om.) coll. || 10 τί ἐστι xat ποῖον τί ἐστι xal ὑποῖον ἐστι καὶ ποῖον ἐστι καὶ πῶς 

ἔχει || 

Ρ-. 93,7 Stato. τὸ παρὸν συγγρ. coll. || 8 ἕκαστον || 9 χαὶ τὰ ἑξῆς] τί ἐστιν ἴδιον, τί ἐστι, 
διαφορά, τί ἐστι συμβεβηχός || 14 ἐνησχολημένον || 17 post χαὶ add. ὅτι || 19.20 ἐν δὲ τῷ 
τρίτῳ --- αὐτῶν om. || 21] τὰ δύο παραδίδωσι om. || 23 χαὶ πάλιν --- χοινωνίαν (24) om. || 

V 

swat | 25. 26 διάφορα ὀνόματα ἔχοντες | 26 περιέχοντα 

τοῦ om. || p. 82,3 τὴν ἀξιοπιστίαν 

αὐτοὺς || διώρ.] δὴ ὥρισε || 10 ὁμήρου || 11 ἀπέφερον |] 16 πυϑαγόριοι 
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26. 27 τρόπων ὄντων διὸ. (τῶν om.) || 28 τέτρασι || 29 διαιρῆται || 30 ὑπογράφηται || 
Pe 94,1 ἀναλύη || 8 ἀνάγεται || 9.10 ταῦτα ἔχει] ἐν οἷς σὺν ϑεῶ χαὶ || 

f.7t Dav. p.95,9 To προοίμιον τρία ταῦτα διδάσχει ἡμᾶς, τὸν σχοπὸν τὸ χρήσιμον χαὶ 

τὸν τρόπον τὸν διδασχαλιχόν. 

f.7t Dav. p. 95,4 Διὰ τοῦ χαὶ συνδέσμου ἐσήμαναν ὅτι οὐ μόνον (ρ. 97,5) || 6 χρησ. 

σύγγρ- om. || 7 φιλ.] διαλεχτιχὴν μέϑοδον συμβάλλεται (expl.). 

f.7v Day. p. 199.11 ᾿Εν τῷ εἰπεῖν χατηγ. || 19 λέγειν] εἰπεῖν || post χαϑόλου add. ὡς 

μὴ χατὰ πλειόνων φερομένας (expl.). 

LavrentriAnus 71,11 [Bandini III p. 7] chartaceus saeculo XV exaratus L? 

initio mutilus est, nam illa expositio, quae f. 1—2" continetur incipiens χαὶ 

ἐσ ε 
5 

AE 

hdyousy τούτου δύο αἰτίας, desinens ὡς δειχϑηήσεται σὺν Yew ἐν τῇ ἀποδειχτιχῆ, 

extrema pars Eliae in Porph. Isag. prooemii est (El. p. 58,94 --- 99,39). 

sed f. 2"—10 alterum prooemium legitur, quod eae Ἔν titulo προλε- 

yousva σὺν ϑεῶ τῆς εἰσαγωγῆς πορφυρίου ἘΞ φωνῆς ἡλιοῦ φιλοσόφου atque 

Incipit μέλλοντες σὺν ϑεῶ ἄρξασϑαι (Sic) τοῦ παρόντος Ἔν ἤθει τὰ Ξἰωϑότα 

(οἵ. Day. p. 80,5). haec ad verbum congruunt cum memoria Laurentiani 

72,5 neque dubium est, quin ex eodem fonte fluxerint. 

Monacensis 399 [videas Eliae commentariorum praef. p. xv1] f. 1’—72'M 

Davidis commentarium inde a verbis μέλλοντες σὺν Dew aoyesta. (p. 80,5) 
habet instructum titulo Δαβὶδ φιλοσόφου ἑρμηνεία τῶν ε΄ φωνῶν. ἀρχὴ σὺν 

ϑεῶ τῶν προλεγομένων τῶν ε΄ φωνῶν ἀπὸ φωνῆς δαβὶδ τοῦ ὑϑΞξοφιλεστάτου χαὶ 

ϑεόφρονος. particulae cuiusdam discrepantias occasione oblata adnotavi; 

jam ex specimine intelleges codicem cee ean esse in deterrimis. 
p- 80,7 χόρος (const.) || 8 ζῴου] ζύλου πη] || 8.9 ἐν αὐτῇ εἰσιν αἱ aicd. coll. || 11 ὀχτὼ 

ταῦτα χεφ. (τὸν ἀρ. om.) || 14 καὶ om. || 17 τὴν πάντα τὰ || 19 post σχοπὸν add. χαὶ || 

20 ὀχνηροτέρως || p. 81,4. 5.14 προϑυυοτέρως || 6 ϑέλη || 9 ἢ superser. || 15 Acy.] χείμενα || 

21 ποιήσει || 24 pr. τούτου] τοιούτου m! jf 27 ἐπιγράμμασ! (sic) || 28 μόνου || γὰρ om. || 

28.29 τὴν ὅμων. τῶν συγγρ. coll. || 29 νοϑεία] νόϑα || 30 καὶ τὸ ἄλλου τοῦ ἐχείνου || 31 δὲ 

om. || p. 82,1 εὑρεϑῇ om. || καὶ (ante βουλ.) om. || 3 εὐδόξου || 9 post συναγ. add. αὐτοὺς || 

χαὶ] χἂν || διῴρ.] δὴ ὥρισε || 11 ἀπέφερον || 11.12 προσχτ.] πάϑος χτώμενοι || 15 ἐπιγρ. διδάσχει 

coll. || 16.17 αὐτοὶ ποιήσαντες τὰ yp. ἔπη ἐπέγραψαν πρὸς τιμὴν τοῦ οἶχ. διδ. τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ || 19 Cyc. we coll. || 23 post εἰσι add. τοῦ ποιήσαντος || εὕρομεν || 30 πρῶτον || ἣ καὶ 
τὸ ἐναντίον || p. 83,1 πρῶτον || 6 ἐν οἷς σὺν ϑεῶ χαὶ ἡ παροῦσα πρᾶξις. 

Monacensis 99 [Hardt I p. 521] chartaceus saeculo XVI exaratus M* 
f. 1—77 Davidis librum a verbis μέλλοντες σὺν deo ἀρχεσῦαι (p. 80,5) 
exhibet ornatum titulis f. 1 ante prooemium προλεγόμενα σὺν dew τῆς πορ- 

φυρίου εἰσαγωγῆς ἀπὸ φωνῆς david tod Ve BU cea χαὶ ϑεύφρονος φιλοσύφου, 

f.8 ante commentarium (p. 95,5) τοῦ αὐτοῦ σχόλια εἰς τὴν εἰσαγωγὴν πορφυ- 

ρίου. specimen deest. 

Monacensis 201 [Hardt II p. 338] bombycinus saeculo XIII exaratusM? 
f. 53—56 exiguam particulam ex Davidis prolegomenis continet incipientem 
οἱ τῶν τῆς φιλοσοφίας λόγων ἐρῶντες. titulus auctoris nomine caret; est 
enim τὰ προλεγόμενα σὺν ϑεῷ ἁγίῳ τῆς φιλοσοφίας. f. 84---826 alterum 
fragmentum ex prooemio commentarii legitur, quod titulo praefixo ἀρχὴ 
σὺν ϑεῶ. τὰ προλεγόμενα τῶν ε΄ φωνῶν incipit μέλλοντες σὺν ϑεῶ ἄρχεσϑαι. 

‘inde ἃ f. 81 Eliae in Categorias expositiones leguntur. specimen deest. 
Comment. in Arist. XVIII 2. Day. Proleg. et in Porph. Isag. B 

ν᾽ 
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Parisinus 1938 [H. Omont II p. 167] chartaceus saeculo XVI scriptus 

1'—94" hoc commentarium continet inde a verbis μέλλοντες σὺν deo 

ἄρχεσϑαι (Dav. p. 80,5) anteposito titulo ἀρχὴ σὺν ϑεῶ τῶν προλεγομένων 

τῶν πέντε φωνῶν ἀπὸ φωνῆς δαβὶδ τοῦ ϑεοφιλεστάτου χαὶ ϑεοφρονεστάτου. ex 
hoe codice cum Cramer eam commentarii particulam elegerit, quam in 

Anecd. Paris. IV p. 484 —442 omni emendatione neglecta imprimen- 

dam curavit, cuius discrepantias littera ὁ signatas in hac editione adnotavi, 

opus non est hoc loco specimen adicere, praesertim cum codex prorsus 
nullius sit pretii. 

Parisinus 1845 [H. Omont II p. 152] bombycinus saeculo XIV exaratus, 
de quo in praefatione Ammonii in Porph. Isag. commentarii [p. xxv] 
exposui, in marginibus varia scholia appicta exhibet, quorum quaedem ex — 
Davidis libro deprompta esse videntur. nam specimen quod olim inde 

transcripsi memoriam Davyidis p. 118,15 prodit, quamquam foliis peresis ac _ 
laceratis multa adeo sunt oblitterata, ut nisi quae evanuerunt suppleveris, 
sensus extricari vix possit. 

f.1t mrg. Dav. p. 118,15 ἀποροῦσί τινες διὰ τί ἐπεὶ περὶ γένους καὶ εἴδους [εἶπεν], οὐχ 

ποιήσατο [μνείαν] χαὶ τῶν ἄλλων, οἷον διαφορᾶς ἰδίου χαὶ συμβεβηκότος. ἀναγκαῖον γὰρ ζητεῖν 

χαὶ ἐπὶ τούτων εἴτε ὑφέστηχε εἴτε χαὶ [ἐν μόναις Ψιλαῖς ἐπινοίαις χεῖται, φαμὲν δὲ] ὅτι διχαίως 

τούτων οὐχ ἐμνήσϑη, ἐπ eid ἤρκει αὐτῶ μνησῆῆναι γένους χαὶ εἴδους. [διὰ γὰρ τῶν ἄλλων] — 

διήχει τὸ γένος zat τ εἶδος. es οὖν] τὸ γένος zal τὸ εἶδος συμπεριλαμβάνει καὶ τὰς 

ἄλλας [τρεῖς φωνάς" ἔχει γάρ, ὡς ἔφαμεν.) ἣ διαφορὰ γένος [χαὶ] εἶδος, γένος μέν, ὡς ἵνα 

εἴποις τὴν διαφορὰν τὴν ἐν ἐμοὶ καὶ ἐν τῶ ἵππω χαὶ ἐν τῷ χυνὶ χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις [εἴδεσι]: 

τὸ οὖν χατηγορούμενον εἰδῶν τοῦτο [γένος] χαλεῖται, αὕτη δὲ εἰδῶν κατηγορεῖται. εἶδος δέ, 

ὡς ἵνα [ἀτομώσης τὴν ἐπὶ τὰ] πολλὰ [εἴδη φερομένην] διαφορὰν [χαὶ εἴπης λογικότης]- 

αὕτη γὰρ ἀτόμων χατηγορεῖται, τὸ δὲ [ἀτόμων] κατηγορούμενον [εἶδός] ἐστι. ἀλλὰ μὴν [χαὶ 

ἐν τῷ] ἰδίω ἐστὶ γένος καὶ [εἶδος γένος μέν, ὡς ἵνὰ εἴπης τὸ] ἴδιον τὸ [ἐν πᾶσι τοῖς εἴδεσιν]. 

ἕν γὰρ καὶ ἕχαστον εἶδος [ἔχει τι ἴδιον. εἶδος δέ, ὡς ἵνα εἴπης] τὸ γελαστιχόν. ἀτόμων γὰρ 

κατηγορεῖται τὸ γελαστιχόν, [τὸ δὲ ἀτόμων κατηγορεῖσθαι εἴδους ἐστι. πάλιν χαὶ ἐν τῶ 

συμβεβηκότι ἐστὶ γένος χαὶ εἴδος]" γένος μέν, ὡς ἵνα εἴποις τὸ σρμβεβηχὸς [τὸ ὃν ἐν] λευχῶλ 

καὶ μέλανι ἐν ἀγνοία ἐν γνώσει" [τοῦτο γὰρ γένος ἐστὶ τῶ ἐπὶ πολλὰ φέρεσϑαι εἴδη]. εἶδος, 

δέ, ὡς [ἵνα εἴπης] τὸ ϑερμόν: ἀτομοῖς γὰρ ἐχεῖνο τὸ συμβεβηκὸς τὸ ἐπὶ πολλὰ φερόμενον; 
τῷ 

σημαίνει δὲ ἕν τι συμβεβηχός, ὅπερ εἶδός ἐστιν (p. 119,12). ᾿ 

Varicanus 1018 [videas Ammonii in librum De interpr. praefationis 
p: uv] ft 1—36 το titulum περὶ πέντε φωνῶν Davidis commentarium 
incipiens μέλλοντες σὺν ϑεῶ ἄρχεσϑαι (p. 80,5) exhibet eique f. 36 adiunctam— 

Eliae Categoriarum interpretationem iam pleniore titulo instructam ἐξήγησις, 

σὺν ϑεῶ τῶν δέχα χατηγοριῶν ἀπὸ φωνῆς δαβὶδ tod ϑεοφιλεστάτου φιλοσόφου. 
ex specimine, quod A. Mau nobis comparavit, apparet exemplar codici 
cognatum fuisse codici Vaticano 1023 (T) atque illud a librario litterarum 

imperito sed muneri dedito esse transcriptum. 
Ρ. 97,1 τί τε] καὶ τί || 4 τῶν om. || 9 ἐποίει || 10 τῶν om. || 11 διδασχ. om. || 12 zat 

τὰ ἐξ.] χαὶ τί ἴδιον ἐπ τί 1 | ὩΣ τε OM. | 15 τρίτον] ee rE | 16 xat om. | 

Ὁ τέϑηχε || 22 εἴπ. ἔξωϑεν coll. |] 25 det x zai om. || 29 ὁ cwzp. om. || 30 εἰ 

πόδας, εἰς χεῖρας καὶ κεφ. || λέγεται || 33 καὶ ἀλχιβ. || διαιροῦνται. p. 98,2 ὧν om. || xa? eav= 

τὴν οὖσα om. ||5 zat πόδας || 7 ἅμα om. || 11 λέγουσι (alt. 1.) |] 13 dv || κατὰ μέρος] καϑόλου || 
15 zat ὁ ἀλκχιβ. om. || 17 ἐν om. || 20.21 ϑεωρ. ὁμοίως χαὶ ὁμοτίμως |] 23 μόνῃ (post xe.) 
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om. || 25 τὰ om. | 

stant.) || 2 τιμ.1 ἰδιαίτερον |] 8. 4 μὲν παρὸν coll. || 5 οὔτε |] 11 αὐτῶ || 14 cod (ante εἴδ.) om. || 
96 τοίνυν ἔλϑ. eoll. || 28 οὐσιώδης || 29 ἐπουσιῶδες || p. 99,1 apwtep. (con- 

15 λογικόν || alt. ἐστι om. |] 16 πρωτεύει |] 18 ἐστι || 20 ἐπουσ. xat obs. coll. || 23 ὅτι om. || 

94 χαὶ (ante ἄνϑρ.) om. || 26 οὐ] οὐδὲ |] 28 χαὶ ἣ παροῦσα ἔχει coe 

Varicanus 1023 [vide Eliae libri praef. p. xxx] f. 8Y—98" hoc commen- 

tarium exaratum praebet. titulus deest; eius loco f. 8” pictus est vir doctus 

dextra manu librum tenens, sinistram ad tres pueros tendens, qui illustra- 

tur nota 6 φιλόσοφος Flas ἐξηγούμενος tas ε΄ φωνάς. altera imago con- 

spicitur f. 48” ante interpretationem Isagoges (p. Joni psa quidem evanida, 

sed ornata his notis ὃ φιλόσοφος πορφύριος, ὃ ὕπατος χρυσαύριος, ὁ datd ϑεσσα- 

λονίχης ἐξηγούμενος. titulus, qui in ceteris codicibus hoc loco apparet, desi- 

deratur. in marginibus notae nullius pretii raro occurrunt, velut ἀπορία, 

λύσις. quanta auctoritate codex sit, videas p. vu. contulit A. Mau. 

Vaticanus 1470 [Brandis p. 58] chartaceus tribus manibus sed eodem 

saeculo exaratus eodemque ex exemplari, ni fallor, derivatus Davidis librum 

foliis 1—158 -exhibet. prima folia tineis peresa ac madore corrupta sunt, 

ultima omnino interierunt; nam codex iam terminatur verbis ἐν τῇ ϑεωρίᾳ 

ἡμῖν δέδειχται (p. 207,36). paulo post opus confectum corrector boni exempli 

subsidio nisus compluribus locis et corrigendo et addendo menda abstersit. 

uno loco alterius correctoris vestigium invenitur. de fide codicis vide p. vir. 

contulit A. Mau. 

Il DE DAVIDIS [ELIAE] PSEUDEPIGRAPHI IN PORPHYRII ISAGOGEN 

COMMENTARIO 

Tribus codicibus, quantum scio, Monacensi 399 [Hardt IV p. 233], 

Taurinensi 108 c. IV,28 [Pasinus I p.214], Parisino 1939 [H. Omont II p. 161] 

commentarium Tsagoges initio mutilum ad nostram aetatem ee est, 

quod incipit a verbis ἐν τῇ ΤΡ Πα δι᾿ ἀριϑυητιχῆς ϑεωρίας ὑπεσχόμεϑα ἀπο- 

δειχνύειν αἰτίαν, ov Ὁ ξ εἰσιν of τῆς φιλοσοφίας ὁρισμοί. φέρε δὴ ταύτην stale 

Dwusv. δεῖ τοίνυν εἰδέναι ὅτι τῶν ἀριϑιμῶν ot μέν εἰσιν ἄρτιοι οἱ GS περισσοὶ ‘ (cf. Day. 

p. 51,7). titulus in codice Taurinensi saeculo XIV exarato secundum Pasinum 

est Δαβὶὸ ϑεσσαλονιχέως τοῦ φιλοσόφου εἰς τὰ προλεγόμενα τῆς φιλοσοφίας, εἰς τὸς 

πέντε φωνὰς τοῦ πορφυρίου χαὶ εἰς τὰς δέχα χατηγορίας τοῦ ἀριστοτέλους. in 

codice Monacensi 399, saeculo XVI scripto, quem ipse inspexi, hoc com- 

mentarium f. 148'—268" exhibetur. sed f. 148° nihil legitur nisi titulus 

Δαυὶδ ἐξήγησις εἰς τὸν Πορφύριον χαὶ ᾿Αριστοτέλην, f. 148° scriptura vacat, 

f. 149° alter titulus cernitur Δαυὶδ τοῦ φιλοσόφου πίναξ ταύτης τῆς βίβλου, 

f. 1409υ- 1610 tabula argumentorum invenitur in omnia quae sequuntur 

commentaria pertinens, id est in Isagoges interpretationem, in Eliae 
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Categoriarum explanationem, in Sophoniae paraphrasin, incipiens Διὰ τί 

εἰσιν ξξ of τῆς φιλοσοφίας δρισμοί. denique f. 162‘ commentarium, de quo 

agimus, incipit anteposito titulo Δαυὶδ φιλοσόφου ἐξήγησις ets τὰ [lopoupton 

yo ᾿Δριστοτέλους συγγράμματα τῆς λογιχῆς, terminatur f. 268" verbis εἰσὶ δὲ 
χαὶ ἄλλαι πολλαὶ χοινωνίαι χαὶ διαφοραὶ τῶν ε΄ φωνῶν, as ζητῶν εὑρήσει 6 

ἐπιστήμων. ἐν οἷς σὺν ϑεῷ ἢ πρᾶξις χαὶ ὃ παρὼν λόγος πληροῦται εὐτυχῶς. | 

in codice Parisino 1939, ipso quoque saeculo XVI exarato, de quo 1η8 

H. Omont, vir illustrissimus, pro sua comitate certiorem fecit, f. 1 titulus ~ 
apparet Δαυὶδ ἐξήγησις εἰς τὸν Πορφύριον xat ARs f.3—17 tabula 
argumentorum praefixo titulo Δαυὶδ φιλοσόφου πίναξ incipiens Διὰ τί εἰσιν 

ἕξ of τῆς φιλοσοφίας δρισμοί, fF. 18—23 scriptura vacant, f. 24—121" hoc 

commentarium continetur ornatum titulo Φιλοσοφία, Δαυὶδ τοῦ φιλοσόφου ~ 
ἐξήγησις πάνυ ὠφέλιμος. Διὰ τί εἰσιν ἕξ οἱ τῆς φιλοσοφίας ὁρισμοί, hos titulos 

omni fide carere duobus argumentis ostenditur. primum cum principio ~ 
libri etiam titulum interisse consentaneum est, tum perversitate formae 

fraus detegitur. nam illi tituli non solum ad Isagogen sed etiam ad Cate- 
gorias spectant. et sequitur in omnibus codicibus Isagoges explanationem 

Categoriarum interpretatio. haec titulo caret, sed pune τῶν ἀριστοτελι. Ὁ 
χῶν ἀρχόμενοι λόγων εὐδὺς ἐχ ϑυρῶν φίλα τῷ ἀρ!ιστοτέλει demonstratur id 

Kliae conaienieaam esse, quod constat in omnibus ΜΕ} Davidis nomine 

esse ornatum. unde tuo iure conicias scholiastam ex titulo alterius com- 
mentarii novum ad duo commentaria spectantem finxisse atque priori ante- 

posuisse. sed eandem Isagoges expositionem in quibusdam codicibus Eliae 

adscriptam fuisse comprobatur scholiis ex hoc commentario derivatis atque 

codice Parisino 1845 et codice Vindobonensi 139 [videas Ammonii in Porph. 
Isag. praef. p. XXVIII. ΧΧΧΙΧ] servatis, quae notis tod yAta ornata sunt. 

Eliae nomen num plus auctoritatis habeat, dubium est, quia intellegi iam 
non potest, utrum integrum commentarium scholiastis praesto fuerit an 
mutilatum. eum certe codicem, qui scholiastae codicis Vindobonensis 139 

in manibus fuerat, diligentius fuisse exaratum quam quos supra diximus, 
vel inde apparet, quod capitum numeri, quos scholiastes accurate apposuit, 

servati erant. sed quicunque hoc commentarium cum Eliae et Davidis 

libris comparaverit, non dubitabit, quin alterum nomen eadem fide dignum 
sit qua alterum. nam auctor scitissime amborum libros ad suum usum 

transtulit ac cum de suo fere nihil proferret, ex pannis inde collectis suum 
commentarium contexuit. quod ut perspicias, quaedam specimina ex codicé 

Monacensi 399, unde Guilelmus Schmidt Brunsvicensis commentarium tran- 

scripsit, atque ex scholiis codicum Vindobonensis 139 et Parisini 1845, quae 
ipse descripsi vel contuli, ita subiciam, ut leviores maculas tacite abster 
gam atque Eliae Davidisque locos congruentes in margine significem. 

Mon. 399 f. 171° ... ὅτι δὲ οὐ λέγει (Πλάτων) μελετᾶν tov φυσιχὸν 
ϑάνατον τὸν φιλόσοφον, δειχνύομεν διὰ τεττάρων ἐπιχειρημάτων. ΡΝ υὲν ὅτ 

εἰ περὶ τούτου ἔλεγεν, οὐχ ἂν ἐν τῷ αὐτῷ διαλόγῳ ἠναντιοῦτο ἑαυτῷ ὃ Πλάτων 

ρησὶ γὰρ παραχατιών: “ws ἄρα ἔν τινι φρουρᾷ ἐσμεν οἱ ἄνθρωποι καὶ οὐ δὲ 
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γίαν ἔχει δηλονότι ἐγχαρτερεῖ τοῖς δεινοῖς χαὶ αὕτη 
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δύναται, τοῦτ᾽ ἔστι τὴν ψυχήν μοὺ οὐχ ἀδιχεῖ ὡς ἀσώματον, τὸ ὃξ σῶμα φονεύει 
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ὡς φϑαρτόν. χαὶ πάλιν ὁ ̓ Ανάξαρχος τυπτόμενος ἔφασχεν᾽" ᾿ πτίσσε τοῦ ᾿Αναξάρχου EL. p. 22,25 

ϑύλαχον, οὐ γάρ ποτε πτίσσεις ᾿Ανάξαρχον᾽, ϑύλαχον χαλέσας τὸ σῶμα. χαὶ πάλιν 

ὃ ᾿Αυφίμαχος ne ἔλεγε 

αὐτόν p> ἐξεσάωσα (ἐγώ pe ἔξεσα cod.): τί (οὔτι cod.) μοι μέλει ἀσπὶς ἐκείνη: 

ἐρρέτω. 

Mon. f. 189" 1τηἴ.... εἴπωμεν λοιπὸν χαὶ τοὺς χατὰ μέρος εὑρετὰς αὐτῶν El et Dav. om. 

(τῶν ἐπιστημῶν) τοὺς ἀριστεύσαντας ἐν αὐταῖς" τῆς μέν τοι ἀριϑμητικῆς προέστη 

ὃ Νιχύμαχος, τῆς δὲ λογιχῆς ὃ Διόφαντος, πάλιν τῆς μουσικῆς προέστησαν οἵ 

ΠΠυϑαγόρειοι, τῆς δὲ γεωδαισίας Ἥ ρων, τῆς δὲ ἀστρονομίας [Παῦλος χαὶ τῆς 

σφαιοιχῆς ὃ Θεοδόσιος. 
Mon. f 193° "Exedy δευτέρως Fuiv ὑπάρχει εἰς ζήτησιν τὸ πραχτιχὸν τῆς 
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\ [τὶ . i γὰρ ὅτι ὁ μὲν νόμους ἐξετίϑετο ὁ δὲ 

(υἱοὶ γὰρ ἦσαν 

σ ὁ ὅγε, « 

ασιν, ὅτι χαὶ ὃ 

φησ 

~ - - Was τες ρίζης προΞξλϑόν 
ae aa J Lege ee >) aN ~ \ 5 AY ‘ v fe / Ὶ 

τοῦ Διός, ὡς αὐτῷ δηλοῦται), οὕτω χαὶ αὐτὰ τὰ ἔργα, τό τε a φημι 
\ 1 95 ~ ““: - - ~ ἡ 

χαὶ τὸ διχαστιχόν, ἐχ μιᾶς ea τοῦ πραχτιχοῦ τῆς φιλοσοτρίας προεληλύϑασι:, 

φασὶ δὲ ὅτι τὰ ΡΕΡΝ ᾿Δριστοτελιχὰ τό τε ἡϑιχὸν τό τε davon nat 
: 



SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS ΧΧΠῚ 

(eve ~ 
U 

X ¢ ἢ) ΧΟΡΟΣ ΣΙ — Pa τὰν na ὃς nN ‘ ¢ ~ ~ “ 
πολιτιχὸν ως DAY, UTOXELYTAL τοις γὺν heyte σιν" Ἢ γὰρ ξαυτῷ νομοϑετεῖ TLS 7, 

v nN ΄ \ “ a2 nN > nN / \ \ md \ 

οἴχῳ 7 πόλει χαὶ 7 ἑαυτῷ διχάζει ἡ οἴχῳ ἢ πόλει" χαὶ γὰρ νομοϑετεῖ μὲν 

ἑαυτῷ ἐν τῷ λέγειν 
χρατεῖν δ᾽ εἰδίζεο τῶνδε" El. p. 34,11 

γαστρὸς μὲν πρώτιστα χαὶ ὕπνου λαγνείης τε 
“OG ~ ae Ds , 5 

zat θυμοῦ. πράξῃς δὲ xaxdv (mote) μήτε pet ἄλλου 
nd Ὁ, , eA Up > ᾿ς , ΟἹ ΄ 

pat ἰδίᾳ." πάντων δὲ μάλιστ᾽ αἰσχύνεο σαὐτόν. 

τ χε ita δικαιοσύνην ἄσχει ἔργῳ te λύγῳ τε. 

χαὶ πάλιν 
τ 5 Sa Ay. 

pnd” ὕπνον μαλαχοῖσιν ἐπὶ βλεφάροισι ϑέσϑαι, 

πρὶν τῶν ἡμερινῶν ἔργων τρὶς ἕχαστον ἐπελϑεῖν" 

πῇ παρέβην; τί δ᾽ ἔρεξα; τί μοι δέον οὐχ ἐτελέσηη; πῇ παρέβην: τ ξρες > Te μ. ETE/AEGUY) 5 

ed X ¢ ~ ¢ ~ ¢ ΄ - \ v ς ΄ 

οὕτω μὲν νομοϑετῶν ἑαυτῷ 6 φιλόσοφος vowoUETEL χαὶ Olu, νομοϑετή 
, 5 } A a ‘ Β 74 & ἊΣ πο Ξ \ A , ef e aie im 2 5 fo ἊΝ ΙΝ 

πόλει. ἀλλὰ χαὶ διχάζει ἑαυτῷ " χαὶ γάρ φασιν ὅτι ὃ Θεμίστιος φιλόσοφος ὧν EL et Dav. om. 

Ἰέγονε προτραπεὶς ἐχ βασιλέως ὕπαρχος πραιτωρίων χαὶ ἀναβὰς ἐπὶ τοῦ ὀχή- {Ey & 7) OF ad hw LOY OS ΝΣ t VAY ᾿ a” Φ ἐς ν χη 

> 
U ματος τοῦ ἀρχοντιχοῦ χατὰ τὸ ἦϑος εἶπεν ἑαυτῷ διχάζων οὕτως (cf. Anth. Pal. 

XI, 292) . 
ἄντυγος alteping ὑπερηρμένος εἰς πόϑον ἦλϑες 

ἄντυγος ἀργυρέης" αἴσχος ἀπειρέσιον. 

ἦσθα κάτω χρείσσων᾽ ἀναβὰς ἐγένου μέγα χείρων. 

δεῦρ᾽ ἀνάβηϑι κάτω: νῦν γὰρ ἄνω Ao 

χαὶ οὕτω φασὶ διχάζων Eavtw ὃ φιλόσοφος διχάσει χαὶ οἴχῳ, διχάσει OF χαὶ πόλει. 

Mon. f. 191: ᾿Επειδὴ τὰ προτέλεια τῆς φιλοσοφίας ἱχανῶς ἡμῖν διεξή- Dav. p. 80,0 

τασται, ἵνα μὴ τὰ προοίμια μείζω τῶν ἀγώνων ποιήσωμεν, φέρε ϑεὸν προστη- 

σάμενοι σύμμαχον εἴπωμεν χαὶ τὰ προτέλεια τῆς πρῶ τῆς πραγματείας, oe 

ὃΣ τὰ πολυϑρύλλητα η΄ χεφάλαια, τὸν σχοπὸν τοῦ παρόντος βιβχίου, τὸ χρήσιμον 
αὐτοῦ χαὶ τὰ Aone. το ως O& λέγονται παρὰ τὸ τὸ χῦρος ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν" 

ὥσπερ yap ἢ χεφαλὴ πάσας τὰς αἰσθήσεις ἐν ἑαυτῇ ἔχει χαὶ τὴν τούτων βασι- 

λίδα, φημὶ τὴν ὄψιν, οὕτω χαὶ ταῦτα ἐν βραχέσι λόγοις τὴν τοῦ ζητουμένου 

δλότητα περισώσει. χαὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν μάτην τοὺς παλαιοὺς δέχεσϑαι ταῦτα 

| Cytetodar, εἴπωμον δι’ ἣν αἰτίαν Zxactoy τούτων ζητοῦμεν. 

Mon. f. 205" Μετὰ τὸ διττὸν προοίμιον τῆς τε φιλοσοφίας χαὶ τοῦ παρόντος Day. p. 95,5 

βιβλίου, φέρε δὴ ἵνα τὰ προοίμια μὴ μείζονα τῶν ἀγώνων ποιώμεϑα, ϑεὸν ὁδηγὸν 

Ὡς 
Vv 3 rr a ~ , sas σ >} , 

ἔχοντες χαὶ τῆς λέξεως ἀπαρξώμεϑα. δεῖ τοίνυν εἰδέναι ὅτι ἐν προοιμίοις 
ὃ Πορφύριος éx τῶν ῥηϑέντων χεφαλαίων τριῶν τινων μέμνηται, τοῦ σχοποῦ φημ! 

χαὶ τοῦ χρησίμου χαὶ τοῦ διδασχαλιχοῦ τρόπου, ἤγουν τοῦ χαραχτῆρος. 

Mon. f. 212 schol. Paris. 1845 f. ΤΥ post notam tod ἡλία inc. at 

φωναὶ doa πρὸ τῶν πολλῶν. 
NS. x ~ > a7 ΄ ~ Co Cals, ¢ ΄ Εἶτα μετὰ ταῦτα διαδέχεται ἡμᾶς ἢ ἑτέρα iris: | λέγουσα ὅτι aoa αὗται Dav. p. 113,14 

αἱ φωναὶ πρὸ τῶν πολλῶν εἰσιν ἢ ἐν τοῖς πολλοῖς 7 ἐπὶ τοῖς πολλοῖς (ἡ ἐπὶ 
Vv τοῖς TOAA. om. Mon.) χαὶ ὑστερογενέσι. ϑαυμαστὸν δέ τι ἔχει ἢ παροῦσα 

ζήτησις. τῶν γὰρ line) δύο τὸ “ἀληϑινὸν ἐχόντων χαὶ τὸ ἕτερον ψευδές, 

ἧ παροῦσα ζήτησις τὰ τρία ἀληϑινὰ ἔχει. ᾿ ἀλλ ἵνα ταύτην σαφῇ τ} 

οὖσαν, τοιούτῳ παραδείγματι χρησώμεϑα (ϑαυμ. > tenseueta] χαὶ λέγομεν ὅτι 

χαὶ πρὸ τῶν πολλῶν χαὶ ἐν τοῖς πολλοῖς χαὶ ὑστερογενέσι. χρησόμεϑα δὲ πρὸς 

σαφήνειαν παραδείγματι τοιούτῳ schol. Paris.). ὑποχείσϑω οὖν ἡμῖν δαχτύλ'ός El ν. 48,8 



E 

Day. 

l. p. 61, 1,22 

El. p. 72,1 
p. 159,26 
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" Ὁ, “» > ΄ 2 ΄ ς » ΄ > ? ΄ 
τις ἔχων σφενδόνην, ἐν ἢ περιγέγραπταί ἐχτύπωμα ἀριστέως τινός, οἷον ᾿Αχιλλέως. 
7, “Extopos. τοῦτο δὲ ἀποματτέσϑω ἐν διαφόροις χηροῖς χαὶ ϑεωρείτω τις τούτους, 

χαὶ ἀπίτω ἔχων ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτοῦ χτλ. 

Mon. f. 2237 schol. Vind. 139 f. 13° apposita nota éx τῆς πράξεως τῆς dy! 

τοῦ ἡλία. 
\ id s 

πε τρεῖς ὑπογραφὰς τοῦ εἴδους παρέδωχεν ὁ []ορφύριος, ὧν at μὲν δύο, 
" ΄ ΄ - "ἊΝ ΄ YD ~ ΄ ΄ ς AN vs 

αἱ πρῶται ἥρμοζον xat τῷ εἰδιχωτάτῳ elder χαὶ τοῖς ὑπαλλήλοις, ἢ OF τρίτη χαὶ 
- ὟΝ 

τελευταία (τελευτέως Μοη.) apace pay τῷ εἰδιχωτάτῳ εἴδει, βούλεται (cup 
ry 

΄ 5 
βουλεύεται Vind.) εἰπεῖν τούτων τὰς διαφοράς, ἃς ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας. χαὶ 

a , > {a 

τῶν μὲν πρώτων δύο νῦν λέγει thy διαφοράν" εἶπε γὰρ ἀνωτέρω λέγων ὅτι 
δι > ? ἐπειδὴ τὸ γένος ual τὸ εἶδος τῶν πρός τί εἰσι χαὶ ἐπειδὴ τὰ πρός τι δι᾿ ἀλλήλων 

ὃ α 

Ξ 
= 
τ 
0 4 on χνυνται ( 

το o , > ΄ - c , Ὁ ΄ x 3 

om. Vind.) ἕν τι δοχοῦσι περ pee eta eee tee διάθ pou oe 

τῇ σχέσει" ἢ μὲν. γὰρ dvafdoer ἔοιχεν, ἢ OF χαταβάσει, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται. 

Mon. f. 201 schol. Vind. 139 f. 17° nota ἀρρύϑιϊα πρᾶξις he’ tod ἡλία.. 
"Ext ὃὲ διὰ τῶν παρόντων παραὸ ὙΠ ἡμῖν ὃ οτος τὴν διαφορὰν τοῦ 

γενιχωτάτου χαὶ τοῦ (τοῦ om. Mon.) εἰδιχωτάτου πρὸς τὰ ὑοῦ ἰστέον ὃξ 
, 

(δὲ om. Vind.) ὅτι δύο τινῶν ὄντων, φύσεως τε χαὶ γνώσεως, χαὶ τούτων Then” 
νεχτούντων ἄλληλα" ἣ μὲν γὰρ (80 om. Mon.) φύσις an pe! οὐ γινώσχει. 

ὃέ- ἀνάγχη Yao τὰ πράγματα ἣ xat’ ἄμφω ae εἶναι 7 χατ᾽ ἄμφω ἀόριστα 

ἢ χατὰ τὶ μὲν δριστὰ χατὰ τὶ ὃὲ ἀόριστα, χαὶ τοῦτο διχῶς" 7 γὰρ τῇ μὲν φύσει 
“ ~ oo , Vi es ὅλ ς αι νῶν er ~ wa ὥρισται τῇ δὲ γνώσει ἀόριστά (ἀόριστόν Vind.) ἐστιν, ἣ τὸ ἀνάπαλιν τῇ μὲν 
γνώσει ὡρισμένα (ὡρισμένον Ee ἐστὶ τῇ δὲ φύσει ἀόριστα eae Vind. ) 

ὅπερ οὐδὲ συνίσταται, ἀλλὰ διὰ τὸ τέλειον τῆς διαιρέσεως λέγεται. ὅτι 68 OOF 

δυνατὸν τῇ μὲν Ἰνώσε!: ὡρισμένον τ' εἶναι τῇ δὲ φύσει ἀόριστον, δῆλον ἐντεῦϑεν uth. 

43 

‘4 ᾿΄ δ BLASS > \ ἃ SY 4 ‘ A » 

είχνυται Vind.)* γένος γὰρ εἴδους ἐστὶ χαὶ εἶδος γένους. χαὶ (χαὶ 
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TA ΠΡΟΛΕΓΟΌΜΕΝΛ ΤῊΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ATIO ΦΩΝΗΣ AABIA TOY 

ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΡΟΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂. 

ΚΕ γε 

(Πρᾶξις αν. 

Οἱ τῶν τῆς φιλοσοφίας λόγων ἐρῶντες χαὶ τῆς ἐχ τούτων ἡδονῆς 
Ὁ > ἄχρῳ δαχτύλῳ γευσάμενοι, πάσῃ τῇ τοῦ βίου φροντίδι χαίρειν εἰπόντες, ov 

σώφρονί τινι μανίᾳ πρὸς τούτους ἐλαυνόμενοι φαίνονται χαὶ τῇ τῶν ὄντων 
΄ be l4 > ~ ~ Vv 5 7 A Vv 

ἐπιστήμῃ συντόμως αὐτῶν ψυχαγωγοῦσι τὸν ἔρωτα" ἐπιστήμη δὲ τῶν ὄντων 
ἐστὶν ἢ φιλοσοφία, ὡς σὺν ϑεῷ μαϑησόμεϑα. ἐπεὶ τοίνυν χαὶ ἡμᾶς σοφὸς 

ἔρως χαὶ πολλὴ προϑυμία εἰς τοῦτον διήλασε τὸν ἀγῶνα, φέρε τὸν τῆς 

, 

i 

10 φιλοσοφίας ϑεῖον ἀγῶνα ὑποδυσώμεϑα, wh τὸ παρὰν dua; jepes ἐπιλογιζόμενοι Ἢ t ' DT stew Set ’ 

ἀλλὰ πρὸς τὸ πέρας τῆς ϑείας ἐπαγγελίας αὐ τὴ: ἀποβλέπο 
25» 

μόχϑον ἐλάττονα χαὶ δεύτερον αὐτῆς sien 

Aoxst δέ wor μιχρὸν ἀναβάλλεσϑαι thy ἐγχύχλιον ἐξήγησιν ̓ Αριστοτελιχοῖς 

‘ 

, ΄ S.~ 3 ε ΄ aA ΄ ΄ - 

πειϑουμένῳ ϑεσμοῖ nis, ὡς Ost ἐν ἐχάστῳ σχεδὸν πραγματι τὰ τέσσαρα ταῦτα 
v , 

i 

vo ΄ ΠΣ ὔ > 

15 “a χεφ το: εἰ ἔστι, τί ἐστι, ὁποῖόν τί ἐστι χαὶ διὰ τί ἐστι. χαὶ 
ΡΟΣ 

ἐστιν, ὡς ee σχινδαψός, βλίτυρι χαὶ τὰ λοιπά, τὴς 7 ae Ξτέρα διάνοια 
διαπλάττεται, τὰ OF ὕπαρξιν ἔχει, χαὶ τούτων αὖϑις τῶν ὕπαρξιν ἐχόντων 

) \ 
4 , 14 σ΄ ™ ΄ >) , 

τὰ μὲν ἀμφιβαλλομένην ἔχει thy ὕπαρξιν, ὡς ἄναστρος σφαῖρα ἣ ὡς ἀντί- 
Ἂ 9 2 20 modes (ταῦτα γὰρ ἀμφιβάλλοντα! εἴτε εἰσὶν εἴτε οὔ), τὰ δὲ οὐχ ἀμφι- 

vA 5 > ΄ 5 Is σ = wv πριν: ” ~ 5 \ ΚΞ Αἴ βαλλομένην ἀλλ᾽ ὁμολογουμένην, ὥσπερ ἄνϑρωπος ἢ βοῦς. χαὶ ἐπὶ μὲν 

1.2 Inseripsi ex V: IIpodeyéueva τῶν πέντε φωνῶν τῆς asics ἀπὸ φωνῆς τοῦ teo- 

φιλεστάτου φιλοσόφου" χυρίου 640 K: om. T 3 Πρᾶξις a’ addidi (cf. p. 2,30) 

4 τῶν τῆς (ante oA.) om. V 6 φαίνονται] φέρονται V αὐτῶν (sc. λόγων)] 

αὑτῶν Brand. 8 ἡμᾶς post ἔρως (9) colloc. KT 9. χαὶ πολλὴ προϑυμία post ἀγῶνα 

colloc. T εἰς} ἐπὶ V διήλαυνε V 9. 10 φέρε---ἀγῶνά] φέρε δὴ (δὲ T) φέρε 

λοιπὸν τοῦτον ΚΊ' 10 ἀποδυσώμεϑα Υ! 11 ἐπαγγελίας αὐτῆς) αὐγῆς V 

13 ἀναβαλέσϑαι K 13. 14 Ἄριστοτ. πειϑ. ϑεσμοῖς] cf. Anal. post. B 1 p. 8923 

17 εἰσιν V "oats. V zai τὰ λοιπά suppl. V? διάνοια] ἔννοια V 

18 zai τούτων suppl. V? 19 ἡ ἄναστρος V 20. 21 οὐκ ἀμφιβ. ἀλλ᾽ om. V 

21 ὡμολογημένην K: ὡμολογουμένην ΤΊ: ὁμολογουμένην T? 

Comment, in Arist. XVIII2. Day. Proleg. et in Porph. Isag. 1 

- 
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τῶν ὕπαρξιν ἐχόντων ἀμφιβαλλομένην δὲ ζητοῦμεν τ 
΄ a Le 2 ὌΠ ΄ ἘΠῚ ταν - ἊΣ - Ἶ νὴ ’ é χε \ ὃξ 

δαολογουμένην ἐχόντων τὴν ὕπαρξιν ζητοῦμεν τὸ τί ἐστι. τὸ δὲ τ 

ἢ δι ὀνόματος 7 δι᾿ ὁρισμοῦ γινώσχεται, δι᾿ ὀνόματος μέν, ὅταν βλέπωμέν 
Ac ~ vie \ 4 σ cw ) ὃ » ES a ~ 4 σ τι χαὶ gar τί ἐστι, χαὶ λέγωμεν Ott ἀνϑρωπος᾽, δι ὁρισμοῦ δέ, ὅταν 

~ ΄ > 
ζῷον λογιχὸν BURY vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχύόν᾽. εἶτα δὲ σι -- Oo, 

pe 
~ ς ( - 

ἐπειδὴ τὰ UGE EEE οὐ μόνον χοινωνοῦσιν ἀλλὰ χαὶ διαφέρουσιν (xat 

yap τὰ ζῷα οὐ μόνον χοινωνοῦσι χατὰ τὸ γένος χαϑὸ ζῷα, ἀλλὰ χαὶ δια- 

φέρουσι, χαϑὸ τὰ μὲν λογιχὰ τὰ δὲ ἄλογα), διὰ τοῦτο ζητοῦμεν τὸ ὁποῖόν | 
ἰόντι 

΄ πῶς τα ok tl τί ἐστιν, ἵνα γνῶμεν τὰς διαφοράς" xat yap τῷ ὅρῳ συναναφαίνονται at 127V 
> ς a. ων , a? , 

10 διαφοραί, [ἰστέον ὃὲ ὅτι ἡνίχα τὸ τί ἐστι Or ὀνόματος ἐχφέρεται, τότε 
΄, 

TEN 
Φ 

ε 

0 
nxn a oe ~ \ , >] + 4 ὌΧ a) 7 , l4 ») a. 

οξι CYTELY TO ἣν τι ἔστιν. FVtAa OF Gt οροῦ YIVWOXETAL, TOTE οὐ OEL 
, - 

Τ Our 

ζητεῖν ὁποῖόν τί ἐστιν, ἀλλὰ τὸ διὰ τί ἐστιν.] ἐπειδὴ δὲ παντα τη: τι 

τέλος ὁρῶσι χαὶ οὐδὲν μάτην οὔτε ὃ δημιουργὸς οὔτε ἢ φύσις οὔτε ἣ 

τέχνη ἐπενόησεν, τούτου χάριν ζητοῦμεν τὸ διὰ τί ἐστιν" οἷον διὰ τί ἐστι 

διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀνάπαυσιν. χαὶ πάλιν διὰ τί ἐστιν ἄνθρωπος; 
διὰ τὸ χοσμῆσαι τόδε τὸ πᾶν: χαὶ γὰρ τὸ πᾶν ἀτελὲς ἦν, εἰ wh ἦν τὸ 
ἀνθρώπειον γένος, ὡς an χαὶ 6 [ἰ᾿λάτων ἐν τῷ Τιμαί ΟΝ ποιεῖ γὰρ τὸν 

δημιουγρὸν λέγοντα μετὰ τὴν ἀπε BID χαὶ Vis “ἔτι λείπεται τρία 
γένη ἡμῖν ϑνητὰ χαὶ ἀγέννητα, ὧν μήπω Ἔν ὃ οὐρανός, φησίν, ἐστὶν 

20 ἀτελής᾽. οὐρανὸν ὃὲ ἐχάλεσε τὸν χύσμον ἐκ τοῦ περιέχοντος ὀνομάσας τὸ 
περιεχόμενον. 

Ἰυπεὶ τοίνυν ἢ “τυ ἐστὶν ἡμῖν τὸ το τ Ἢ τὸ χαλλιστόν τε 
χαὶ τιμιώτατον τῶν ἐν ἀνϑρώποις πράξεων, ἥτις παρ᾽ ἡμῖν μὲν οὐχ ἀμφι- 

βάλλεται, παρὰ ὃέ τισιν ἀμφιβάλλεται τυφλοῖς ἐοιχόσι περὶ χρωμάτων 
25 συλλογιζομένοις, ods 6 Σταγειρίτης φησίν (ot γὰρ ἐκ γενετῆς τυφλοὶ οὐ 

δύνανται περὶ χρωμάτων συλλογίσασϑαι" οὐ γὰρ ἴσασι τί ἐστι χρῶμα), φέρε 

τοὺς τούτων λόγους εἰς μέσον ἐχϑώμεϑα χαὶ τὴν τούτων ἀνατροπὴν ὡς οἷόν 

τέ ἐστι ποιησώμεϑα σαφῶς ἐλέγχοντες τὴν τούτων ἄνοιαν. τίνες δὲ εἰσιν 

t τούτων λόγοι, ἐν τῇ ἐφεξῆς ϑεωρία μαϑησόμεϑα. 

30 Πρᾶξις β΄. 

Καϑάπερ ἐν τῇ προτέρα ϑεωρία ὑπεσχόμεϑα, ἔλθωμεν χαὶ τοὺς λόγους 
τῶν βουλομένων ἀνελεῖν τὴν ὕπαρξιν τῆς φιλοσοφίας ἐχϑώμεϑα χαὶ τούτων 

2 τὴν om. V ante τὸ δὲ add. ἐπειδὴ δὲ (sic) V 3 βλέποντέςε V 4 χαὶ ép.] 

λέγωμεν V λέγομεν ΤῪ 5. 6 εἶτα δὲ ἐπειδὴ] εἶτα ἐπειδὴ δὲ K: εἶτα ἐπειδὴ T: 

εἶτα δὲ V 6 ante τὰ πράγμ. add. χαὶ V χοινων. ἀλλήλοις T 10 ἰστέον --- 

ἀλλὰ τὸ διὰ τί ἐστιν (12) delevi ἐχφέρηται V 13 7 (ante τέχνη) om. V 

16 τὸ (ante pr. πᾶν) om. V 17 ἐν τῷ Τιμαίῳ] p. 41 B 22 ἡ om. KT 
τῶν προχειμένων ἡμῖν V τε om. V 24 ἀμφιβάλλεται (alt.) om. V 
25 συλλογίσασϑαι Καὶ ὁ Σταγειρίτης] Phys. B 1 p. 193a7 γεννητῆς KTV 
27 τοὺς τούτων λόγους] tod βίου τοὺς λόγους V 28. p. 3,1 ποιησόμεϑα V 
ἄνοιαν) μανίαν V δὲ om. V 29 ἑξῆς T 20 Πρᾶξις σὺν ϑεῶ β΄ KV: om. T 
32 προανελεῖν V} 
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‘ “" \ ΄ »͵7 8. la C > 4 τὴν ἀνατροπὴν ὡς οἷόν τέ ἐστι ποιησώμεϑα. πρῶτον μὲν ἐπιχείρην 

ἀνατρεπόντων τὴν φιλοσοφίαν ἐστὶ τοῦτο" τὸ ὃν τῶν δμωνύμων ἐστίν, τὰ 
΄ , σ ΟῚ ΡΝ o ‘ Q A ὁ , 

ὁμώνυμα ὅρῳ οὐ χαϑυπ pe ou, τὰ ὁρῷ μὴ χαϑυποβαλλόμενα γνώσει 
> \ 

οὐχ ὑποπίπτουσι, τὸ ὃν ἄρα ἀγνωστόν ἐστιν. εἰ δὲ 
Vv ὴ v » , ~ o v ΕΣ κι 

5 ὄντων ἐστί, δῆλον ὅτι ἀγνωστός ἐστιν, εἰ γε τὸ 

΄ ’ ~ ~ 

ἢ φιλοσοφία γνῶσις τῶν 
» , Ἢ \ 

ν ἀγνωστόν ἐστι. πρὸς 

τοῦτο τὸ ἐπ τιχείρηνα διττῶς ὑπαντῶμε ν τῇ τε ἐνστάσΞει KEY PNVEVOL χαὶ τῇ 

2 4 ᾿ ἀντιπαραστάσει. ἰστέον δὲ ὅτι ἐνστάσεως μὲν ἔργον ἐστὶ τὸ ἐχ βαλβῖδος 
res > 4 2 3.5» 5 > αὐτῆς χαὶ εὐϑέως ex προοιμίων ἀνατρέπειν τοὺς Gt ἐναντίας λόγους, avtt- 

΄ Ὁ \ wa \ x ΄ ΄ > QO~ Ὁ -» >. 
παραστάσεως G τὸ δέξασϑαι μὲν τὸν λόγον ws ahyy δεῖξαι GE αὐτὸν 

10 μηδαμῶς χαταβλάπτοντα τὸ προχείμενον, ἀλλὰ μάτην εἰρημένον. ἀνατοέποντες 
> τω > οὖν | τὸ ἐπιχείρηνα τῶν avatperdvtwy τὴν φιλοσοφίαν χεχρήμεϑα τῇ 128: 

, >) , ~ ΄ ‘4 ~ 5» ’ 

ἐνστάσει, λέγοντες ὅτι τὸ ὃν οὐχ ἔστι τῶν διωνύμων ἀλλὰ τῶν ἀφ᾽ ἑνός 
lA \ , a7 > A “ ? ie , s 

(tt δέ ἐστι τὰ ὁμώνυμα χαὶ τί τὰ ἀφ᾽ ἑνός, προχύπτοντες μαϑησόμεϑα), 
ὲ ἣΝ \ ) ΄ ΄ 5 σ 

τῇ ὃξ ἀντιπαραστάσει χεχρήυξεϑα λέγοντες ὅτι ε 
> \a~ ~ ΄ , 

ι χα! δῶμεν τῶν ομωνύμων 
΄ 

15 εἶναι τὸ ὄν, οὐ παρὰ τοῦτο ἀγνωστόν ἐστι" χαὶ {UP δύναται τὰ ὁμώνυμα 

ὅρῳ χαϑυποβληϑῆναι: χανὼν yao ἐστι διαλεχτιχὸς ὃ λέγων ὅτι ἐπὶ τῶν ὁμω- 
΄ 

γύμων τρία τινὰ δεῖ ζητεῖν, πόσα σημαινόμενα ἔχει τὸ ὁμώνυμον, χαὶ περὶ 
, ποίου σημαινομένου ἐστὶν ὃ λόγος, xat εἶθ᾽ οὕτως ὑπογράψαι 7 ὁρίσασϑαι 

τὸ ἕν τῶν σημαινομένων περὶ οὗ ἐστιν ὁ λόγος. οἷον παραδείγματι σαφη- 

20 νίσωμεν τὸ λεχϑέν: ἡνίχα περὶ χυνός ἐστιν ὃ λόγος, ἐπειδὴ αὖτ ἢ ἢ φωνὴ 

τῶν ὁμωνύμων ἐστίν, δεῖ πρῶτον λέγειν πόσα σημαινόμενα ἔχει, οἷον 

ὅτι σημαίνει τόν τε ἀστρῷον χαὶ τὸν ϑαλάττιον χαὶ τὸν χερσαῖον, χαὶ δεύ- 

τερον περὶ ποίου χυνός ἐστιν ὦ λόγος, εἶτα ὑπογράφειν αὐτὸ 7 ὅρῳ χαῦ- 

ὑποβάλλειν" οἷον εἰ περὶ τοῦ χερσαίου- χυνός ἐστιν 6 λόγος, λέγομεν ὅτι 

25 ἐστὲ ζῷον τετράπουν ὑλαχτιῖχόν. οὕτως οὖν χαὶ ἐπὶ τοῦ ὄντος τὰ τρία 
ταῦτα ζητοῦμεν: ζητοῦμεν γὰρ πρῶτον oe σημαινόμενα ἔχει χαὶ λέγομεν 

ὅτι χατὰ δέχα σημαινομένων φέρεται. 1 χατὰ τῶν δέχα χατηγοριῶν. 

χαὶ δεύτερον ζητοῦμεν περὶ ποίου σημαινομένου ἐστὶν ὃ λόγος, ἄρα περὶ 
οὐσίας ἣ περὶ ποσοῦ ἣ περὶ ποιοῦ ἢ περὶ τῶν ἑξῆς κατηγοριῶν. τότε 

ov Re 80 ζητοῦμεν ὁρισμῷ ἢ ὑπο Ἰραφῃ χαϑυποβάλλε ιν. εἰ ἄρα οὖν δρισυῷ χαὺ- 

υποβάλλεται, δῆλον ὅτι οὐχ ἔστιν ἄγνωστον τὸ ὄν. 

Τὸ 6&8 δεύτερον ἐπιχείρημα τῶν ἀνατρεπόντων τὴν φιλοσοφίαν προέρχεται 
~ A 5 > NY ~ 

τοῦτον τὸν THOTOV’ τὸ ὄντα ἐν HOT] χαὶ ἀπορροῆ εἰσι χαὶ στάσεως aa A 

τυγχάνουσι: φϑάνει yap τὸν λόγον ἀυξιφϑέντα ta πράγματα" ual yap σχεδὸν 

4 ante εἰ δὲ ἡ φιλ. add. πῶς τοίνυν φατὲ τὴν φιλοσοφίαν γνῶσιν τῶν ὄντων τοῦ ὄντος 

ἀγνώστου ὑπάρχοντος KT 6 διχῶς V 6. 7 χεχρημένοι post ἀντιπαραστ. 

colloc. V 7 6 om. K μὲν om. KT post βαλβῖδος add. zat age- 

τηρίας V 9 pr. δὲ] δ᾽ ἔργον ἐστὶ V 10 ἀλλὰ μάτην εἰρημένον om. V (fort. recte) 

11 τὸ om. K 13 εἰσι KT 14 ὅτι om. T 15 δύνανται KT 

18 ἢ] xat TV 21 λέγειν supra ser. K: εἰπεῖν (sed post ἔχει colloc.) T 

25 ante περὶ add. περὶ ποίου σημαινομένο" ἤγουν V εἶτα ὑπογρ. αὐτὸ] zat τρίτον 

τοῦτο ὑπογράφει (sic) V 23.24 χαϑυποβάλλει V 24 ἐστὶ τυχὸν ὁ λόγος V 
27 τῶν om. KT 29 χατηγοριῶν om. V 29. 30 τότε ζητοῦμεν] καὶ τότε τὸ 

ζητούμενον V 30 pr. ὁρισμῷ] ὅρω V χαϑυποβάλλομεν (pr. 1.) V 31 τὸ ὄν om. KT 
1": 
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mpd τοῦ ῥηϑῆναι τὸν περὶ αὐτῶν λόγον τ τὰ πράγματα. χαὶ 
φέρουσι παράδειγμα τοιοῦτον, ὅτι ὥσπερ ἐν ποταμῷ ἐν τῷ αὐτῷ ὕδατι 

΄ » ἊΝ \ Lan) Ἃ σ μ᾿ σ 2 ΄ x 

ob δύναταί τις βρέξαι dts τὸν πόδα, ἢ ὥσπερ Etepor ἐπιτείνηντες τὴν ‘ 
"» ΄ 0 os σ >>. oO » as ’ Ls 5 = ~ 3. ~ 5 

ἀπορίαν λέγουσιν ὅτι οὐδὲ ἅπαξ δύναταί τις ἐν τῷ αὐτῷ ὕδατι βρέξαι ; 
᾿ - oD ΄ ΩΣ a 

5 τὸν πόδα ἐχείνου τοῦ ὕδατος παρερχομένου συντόμως χαὶ ἄλλου ἐπερχο- Ἱ 
ἢ Poe 4 , o 5 3 - v 

μένου, οὕτω χαὶ τὰ πράγματα ἐν poy χαὶ ἀπορροῇ ὄντα στάσεως 

οὐδευιᾶς τυγχάνουσι χαὶ δῆλον ὅτι Ἰνώσει οὐχ ὑποπίπτουσιν: ἐν τῷ 
‘ Q 7’) ‘ , es >) = 4 » = ΚΑῚ ΑΙ τ Ἁ ald elim ws a Mv 

yao ϑέλειν τινὰ γινώσχειν αὐτὰ αἀμείβονται χαὶ ἄλλοτε ahhws ἔχουσι, 

+}: ? 0 eee χαὶ οὐ χατ πον ee τις γνῶναι αὐτά. πῶς οὖν ἢ φιλοσοφία γνῶσις τῶν 
v wv ’ wv 

ὄντα ἀγνωστά εἰσιν; ἄλλως 10 ὄντων ἐστίν, ὅπου τὰ ὄντα ἐν POT χαὶ ἀπορροῃῇ 

τε δέ φασιν". ἵνα γένηται κατάληψις, ϑέλει τὸ γινῶσχον ἐφ φαρμός εσϑαι τῷ 
& τὸ πρᾶγμα 128ν = 

φαρμογή, τοῦτ᾽ 

γνωστῷ. | χαὶ γινῶσχον μὲν λέγουσι τὴν ψυχὴν γνωστὸν 

ων. O27 -G 

> -“ - ΄ 
τὸ ὑποχείμενον ἤγουν τὸ γινωσχόμενον. ἵνα Ge γένηται 
v ¢ , ΖᾺ τ - > 
ἔστιν Goundin χατάληψις, ϑέλει τὸ γνωστὸν ἡ μὴ χινεῖσϑαι ἀλλ᾽ ἀεὶ 

7 
v ~ > \ 

15 ὡσαύτως ἔχειν, ἣ εἰ χινεῖται τὸ γνωστὸν zat μεταβάλλεται, ϑέλει- xat τὸ Β΄ me 
U 

γινῶσχον ἤγουν ἢ Ψυχὴ συγχινεῖσϑαι χαὶ συμμεταβάλλεσϑαι, χαὶ τυχὸν ef 

γίνεται τὸ γνωστὸν λευχόν, ϑέλει χαὶ ἢ ψυχὴ λευχὴ εἶναι, χαὶ εἰ γίνεται 

ὕδωρ, ϑέλει zat ἢ ψυχὴ ὕδωρ γίνεσϑαι. ἀλλὰ μὴν ἢ ψυχὴ οὐ συμμε- "9 Ce ee Neate eu! ΠΕΝῚ Α η era me 

ταβάλλεται τῷ γνωστῷ δῆλον (οὖν) ὅτι οὐ δύναται yv@var αὐτό. ἄρα οὖν 

90 ἢ φιλοσοφία Ἰνῶσις τῶν ὄντων εἶναι οὐ δύναται, ὅπου τὰ ὄντα γνώσει οὐ 
= \ > v aA > ~ . 5 ΄ - 

ede τηοβάλλονται. ταῦτα μὲν οὗτοι. ἔστι GE εἰπεῖν πρὸς αὐτούς: πρῶτον 

μὲν ἢ φιλοσοφία οὐ χαταγίνεται περὶ τὰ μεριχά, ἅτιναά εἰσιν ἐν poy χαὶ 
> 38 \ \ \ Qs > 4 > ? om’ ΄ ΄ 

ἀπορροῇ, ἀλλὰ περὶ τὰ χαϑόλου, ἅτινα οὐ μεταβάλλεται, ἀλλ᾽ ἀεὶ ὡσαύτως 

τ ἔχει. δεύτερον ὃξ ae χαὶ δῶμεν out περὶ τὰ μεριχὰ χαταγίνεσϑαι, od 

1 σι τὴ R 
ie] 
Q a Oo ce εἰ ° (=) cv ς c — 2 

1 
Ὁ om. a - vw ~ 2 a Q > Ὁ i, a eS QR - ~ x R φ ῶ» 0 γινῶσχον ἤγουν ἣ ψυχὴ 

9 ΄ - - " ~ ¢ ΄ 

οὐ συμμεταβάλλεται τῷ γνωστῷ ἤγουν τῷ ὑποχειμένῳ πράγματι" χατὰ γὰρ 

τοῦτον τὸν λύγον οὐδὲ τὸ ϑεῖον εἴσεταί τι τῶν γινομένων, ἐπειδὴ οὐ 
συμμεταβάλλεται τοῖς πράγμασιν, ἀλλ᾽ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει. χαὶ πάλιν χατὰ 
τοῦτον τὸν λόγον 6 ἰατρὸς χατὰ φύσιν ὧν οὐ δύναται γνῶναι τὰ παρὰ 

΄ -} v σ ΄ , > a7 a ~ x , > ? 

80 φύσιν, τοῦτ ἔστιν ὅταν ὑγιαίνῃ, οὐ δύναται διαχρῖναι τὴν νόσον, GAA 

ἀναγχάζεται νοσεῖν, ἵνα τὴν νόσον διαχρίνῃ. ἔτι δὲ πολλάχις ἢ Ψυχὴ πρὸ 
‘ 

΄ 

ἘΣ ἀμειφϑῆν αι τὰ πράγματα γινώσχει αὐτά, ὡς χαὶ ὃ Πλάτων δηλοῖ λέγων 

“αἱ γὰρ τῶν σπουδαίων ne οὐ μόνον χατόπιν es τῶν πραγμάτονι 

ἀλλὰ χαὶ προφϑαάνουσιν αὐτὰ χαὶ προγινώσχουσι πρὸ τοῦ ἀμειφϑῆναι᾽. χαὶ 

35 ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 

1 παράδ. τοιοῦτον] cf. Amm. in Cat. p. 2,25 3 οὐ supra ser. K τὸν αὐτοῦ 

πόδα δίς T ὃ ἐχείνου tod ὕδ.] τοῦ αὐτοῦ ὕδ. K: αὐτοῦ τοῦ ὕδ. T συντόμως 

meptepy. (sic) V 12 zat γινῶσχον --ψυχὴν iter. Καὶ γινῶσχον μὲν] γινώσχουεν V! 

14 post γνωστὸν add. ἣ κινεῖσϑαι in mrg. V* 16 thy ψυχὴν KT μεταβάλλεσϑαι T 

17 pr. γίνεται] yap V 19 τῷ γνωστῷ] τὸ γνωστὸν V pr. οὖν inserui (cf. p. 8,13) 
20 οὐ δύναται εἶναι colloc. V 20. 21 οὐχ ὑποβάλλονται Καὶ 21 ante πρὸς add 

zai V 22 ante ἐν add. ta V 26 alt. τῷ] τὸ KV 31 δὲ om. Καὶ 
32 χαὶ om. V ὁ Πλάτων δηλοῖ] cf. Meno. p. 81 C 34 πρὸ τοῦ ἀμειφϑῆναι 
om. V (fort. recte) 
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΄ ΄ 5 ~ 

miystipyuUa οἱ ἀνατρέποντες τὴν φιλοσοφίαν φασὶ τοῦτο" Ms 

La a , Ni 

Τρίτον δὲ 
~ , 

‘ 

τὰ γἸινωσχόμενα αἰσϑήσει ὑποπίπτουσιν, ὡς χαὶ 6 [Πλάτων δηλοῖ λέγων “ὁ 
σ 

γὰρ δημιουργὸς ὄψιν χαὶ τον ἡμῖν ἐδωρήσατο, ἵνα διὰ τούτων τὸ τῆς 

Beas aap died le y γένος᾽. τοῦτο λαβόντες ὡς ὁμολογούμενόν φασιν 
> ~ 

5 ὅτι εἰ δείξομεν ἐκ τῆς ὑμῶν διαιρέσεως uy δυνάμενα εἶναι τὰ μέρη τῆς 

φιλοσοφίας, δῆλον ὅτι οὐ συνίσταται ἢ φιλοσοφία. φασὶν οὖν ὅτι xa’ 
~ 

φιλοσοφία διαιρεῖται εἰς ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχόν, τὸ ϑεωρητιχὸν 
= ὑμᾶς 

͵ >I δὶ , ΟῚ » cr ~ 5 

πάλιν εἰς μαϑηυστιχὸν φυσιολογιχὸν χαὶ ϑεολογιχόν" ef ἄρα οὖν ταῦτα ava- 
7ὕ ar σ » i Ὁ \ σ x \ 

τρέψουεν, δῆλον ὅτι od συνίσταται ἢ φιλοσοφία. φασὶν ὅτι τὸ μαϑηματιχὸν 

10 οὐχ ἔστι μέρος τῆς φιλοσοφίας, ὡς χαὶ ὃ [econ δοξάζει" χαὶ yap | οὗτος 129° 
τὸ μαϑηματιχὸν οὐ δοξάζει ψέρος τῆς φιλοσοφίας ἀλλὰ προγύμνασμα τι; 

᾿ὥσπερ τὴν Ἣν χαὶ τὴν ῥητοριχήν. ὅϑεν udv τῷ ἀχροατηρίῳ 
) 

ἐπέγραφεν" “ Gyempetpyytas υηδεὶς εἰσίτω. τὸ δὲ φυσιολογιχόν, φασίν, 

ἀνατέτραπται διὰ τοῦ δευτέρου ἐπιχειρήματος τοῦ λέγοντος ὅτι τὰ ὄντα ἐν 

15 ῥοῇ καὶ ἀπορροῇ εἰσιν, τὸ δὲ ϑεολογιχὸν ἀνατέτραπται οὕτως" φασὶ γὰρ ὅτι 
> 

τ 

0 
σϑήσει οὐ χαϑυποβάλλοντα!, τὰ δὲ αἰσϑήσει μὴ χαϑυποβαλλόμενα 

.-.“ SE Reine ταν ; 5 
cet οὐχ ὑποπίπτουσι, τὰ ϑεῖα ἄρα ἀγνωστά εἰσι. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 

N ἰπεῖν ὅτι περὶ τοῦ πραχτιχοῦ τέως οὐδὲν εἰρήχασιν, ὅπερ ΓΞ a a = [ως (η΄ [0] 

λον ὅτι οὐχ ἀνεῖλον πᾶσαν τὴν φιλο- 
ry 

ἀντιδιαιρεῖται τῷ ϑεωρητιχῷ, χαὶ ὃ 
΄ 

χ 

τῆς φιλοσοφίας. χαὶ τοῦτο δηλοῖ 20 σοφίάν" χαὶ γὰρ χαὶ τὸ πραχτιχὸν 
pa = 

oO = [Ὁ] Φ vy 

Πλάτων λέγων ὅτι οὐ μόνον φιλόσοφον λέγω τὸν πολλὰ εἰδότα χαὶ πολλὰ 

ES σαὶ δυνάμενον, ἀλλὰ χαὶ τὸν ἀχηλίδωτον χαὶ ἄρρυπον βίον χτη- υ 
, Vv ~ ~ \ 5 

Gauevov’, ὅπερ ἐστὶν ἔργον πραχτικηῦ φιλοσόφου. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 
Ὑ 5 5 , ~ ~ 

ἔλϑωμεν ὃξ χαὶ ἀπολογησώμεϑα περὶ τοῦ μαϑηματιχοῦ χαὶ φυσιοληγιχοῦ 

τῷ οι χαὶ ϑεολογιχοῦ. ual περὶ μὲν τοῦ μαϑηματιχοῦ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι οὐ δοξάζει 

ov Πλάτων τοῦτο μὴ εἶναι μέρος τῆς φιλοσοφίας, εἰ μὴ τῆς ἄχρας φιλοσο- ΄ 

ὃ 
, ne te ape x 4 Ὁ ie δὴ εἶ Zz = 5: ΓΟ fe 

φίας ἤγουν τοῦ ϑεολογιχοῦ" τούτου γὰρ δοξάζει μὴ εἶναι μέρος αὐτο" ὅτι 

yop ἐπίσταται τὸ μαϑηματιχὸν μέρος τῆς φιλοσοφίας δῆλον, εἴ γε χαὶ ἐπι- 

στήμην αὐτὸ λέγει εἶναι" εἰ δὲ ἐπιστήμη ἐστί, δῆλον ὅτι μέρος τῆς φιλο- 

80 σοφίας ἐστί. xat ὃ ̓Αριστοτέλης δὲ φανερῶς τὸ μαϑηματιχὸν υὑέρος τῆς 

φιλοσοφίας χαλεῖ. περὶ 6& τοῦ φυσιολογιχοῦ ἀπελογησάμεϑα ἀνατρέψαντες 

1 6 [Ιλάτων δηλοῖ] Tim. p. 47 4 γένος κατορϑ. colloc. V ὃ ἡμῶν Καὶ 

6 οὖν om. V 8 πάλιν om. V χαὶ om. V 10 ὁ Πλάτων] ef. Zelleri 

Ph. Gr. I? p. 533 12 ἡ (ἣ om. V) γραμματιχὴ χαὶ ῥητορική TV χάν] xat V 

13 ἐπέγραψεν Brand. ἀγεωμέτρητος]) cf. Zelleri Phil. Gr. ILS p. 357 not. ὁ 

13. 14 ἀνατέτρ. φασί colloc. T 15 ἀνατρέπουσιν V yap om. V 16 οὐχ ὑπο- 

βάλλονται V δὲ om. TV 17 ante γνώσει add. ἐν V! ἐν om. T 18 τέως om. 
Brand. 19 ἀντιδιαιρ.1 ὡσαύτως διήρηται V 20 post μέρος add. ἐστὶ v 

21 6 Πλάτων] locus apud Platonem non inyenitur, de usu vocis ἀκηλίδωτος cf. Fr. Creuzeri 

notam ad Olymp. in Pl. Ale. comm. p. 55 not. 24 22 ἀκηλίδυτον T 

ἄρυπον TV 24 ἀπολογησόμεϑα V 27 τοῦ ϑεολογιχοῦ τούτου" ob yap δοξάζει 

αὐτὸ μὴ εἶναι μέρος V 28 post φιλοσοφίας add. εἶναι V 29 αὐτὸ] αὐτὴν V 

εἶναι λέγει colloc. T μέρος om. T 30 6 om. KT Ἄριστοτ.] cf. Zelleri 

Ei: Gr. Il? p. 179 
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~ 5] , , σ \ 4 δι , 5 \ Vv » 

τὸ GEUTEDOY ALT DY ἐπιχείρημα το OUGKOV OTL TA OVTA ε δὲς ῥοΐ χαὶ ἀπορροῇ 
ῃ i 

> \ a. ~ ~ v 5 ~ σ 5 " \ ~ ad 

εἰσι. περὶ δὲ tod ϑεολογιχοῦ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι εἰ καὶ τὸ Detov ἄγνωστον, 

ἀλλ᾽ οὖν ϑεωροῦντες τὰ δημιουγήματα χαὶ τὴν εὔταχτον τὐηθν τοῦ παντὸς 

εἰς ἔννοιαν ἐρχύμεϑα τοῦ ΩΣ τὸ δὲ ἀφανὲς ἐχ τοῦ φανεροῦ 
A " 5 ἴω ΄ ΄ > Rat 

ταχίστην ἔχει thy διάγνωσιν" ἐπειδὴ yap πᾶν χινούμενον bo ἑτέρου τινὸς 
~ ia ~ . \ ~ ~ , 

χινεῖται, ὁρῶμεν δὲ τὸν οὐρανὸν σῶμα χαὶ ὅτι χινεῖται, οὐχοῦν Oxo τινος 
“ e 7 τῷ ΕΣ ay >] 

ἑτέρου χινεῖται: ἔστιν ἄρα τις χινῶν τὸν οὐρανόν. χαὶ ἐπειδὴ τὴν αὐτὴν 
ed | 
, c ~ (ie) 

χίνησιν χινεῖται διηνεχῶς, δῆλον ὅτι by’ ἑνὸς χινεῖται, ὥς φησιν ὁ ᾽Αριστο- 
ry > ἣν ” ” ba ΤΥ ΨΟΣ 

τέλης᾽ εἰ γὰρ ἧσαν πολλοὶ of χινοῦντες τὸν οὐρανόν, ἄλλος ἂν ἄλλως ἐχίνει - 
Ss 

5 
Ξ 
ci πειδὴ ἀπαύστως ἀεὶ χινεῖται, δῆλον ~- χαὶ ἢ αὐτὴ χίνησις οὐκ ἐγίνετο. xa 

ὅτι ὑπό τινος ἀσωμάτου ἀεὶ χινεῖται. εἰ γὰρ εἶχε ou 6 χινῶν τὸν 
οὐρανόν, πεπερασυένος ἂν ἦν’ τὸ δὲ πεπερασμένον σῶμα πεπερασμένην χαὶ 

δύναμιν ἔχε: χαὶ οὐχ ἂν ἠδύνατο συνεχῶς χαὶ ἀπαύστως χινεῖν τὸν a 

ὃ γὰρ 129ν 
> © ΄ ~ \ » ΄ , 5 ~ \ ΄ >) , 3 ‘ 

ἐφϑείρετο ὁ χινῶν τὸν οὐρανόν, συνεφϑείρετο αὐτῷ χαὶ ὃ οὐρανός" ἀλλὰ 

ὥστε δῆλον ὅτι οὐχ ἔχε! σῶμα. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ φϑείρεται" 
‘ 

‘ ΄ why 6 οὐρανὸς οὐ φϑείρεται" δῆλον (οὖν) ὅτι οὐδὲ 6 χινῶν τὸν οὐρανὸν 

φϑείρεται. τί οὖν συνήγαγεν ὁ λύγος; ὅτι ὁ χινῶν τὸν οὐρανὸν εἷς ἐστι 

χαὶ ἀσώματος χαὶ ἄπειρος χαὶ ἄφϑαρτος. τοῦτο δὲ οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν εἰ μὴ 
τὸ ϑεῖον. οὕτως οὖν ἐχ τοῦ φανεροῦ εἰς ἔννοιαν ae τοῦ ἀφανοῦς. 

οὕτως ἀνατρέψαντες χαὶ τὸ τρίτον αὐτῶν ἐπιχείρημα χαταπαύσωμεν ὧδε 
τὴν ϑεωρίαν. 

Τὸ τέταρτον ἐπιχείρημα τῶν ἀνατρεπόντων τὴν φιλοσοφίαν ἔχει τοῦτον 
τὸν τρόπον᾽ ἢ φιλοσοφία 7% γνῶσίς ἐστιν 7 οὐχ ἔστι γνῶσις" χαὶ εἰ μὲν 

οὐχ ἔστι γνῶσις, δῆλον ὅτι οὐδὲ τέχνη ἐστὶν οὐδὲ ἐπιστήμη" πᾶσα γὰρ 
τέχνη χαὶ ἐπιστήμη γνῶσίς ἐστι" γινώσχει γὰρ τὰ ὑποχείμενα αὐτῇ πράγ- 

ματα" εἰ ὃὲ γνῶσίς ἐστιν, ἢ μεριχή ἐστιν ἣ χαϑόλου" χαὶ εἰ μὲν μεριχή 
‘ 

ἐστι, χείρων ἐστὶ τῶν ἄλλων ee (ἐχεῖναι γὰρ χαϑόλου γνώσεις εἰσὶν 
»» 

“ 
πζν 

\ Cheats 

ουσαι xat χαϑολιχοὺς χανόνας" χαὶ γὰρ ἢ τραμματιχὴ χαὶ ἢ ῥητοριχὴ xat 

ἢ ἰατριχὴ ae χαϑολιχοὺς χανόνας)" εἰ δὲ χείρων ἐστὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν, 

a λέγετε αὐτὴν τέχνην τεχνῶν εἶναι χαὶ ἐπιστήμην ἐπιστημῶν; εἰ δὲ 

1 1 φάσιοη λέγον V 2 post ayy. add. ἐστὶ V ὃ τινὸς om. V 6 ὁρῶμεν--- 

izat om. Καὶ 8 ὥς φησιν ὁ (ὃ om. V) Aptotot.] Phys. VIII 6 p. 259218 Metaph. XII 8 

p. 1073a28 9 ἂν om. V 11 ἀσωμάτου τινὸς colloc. V ἀεὶ om. V 

2 δὲ] yao V 14 ὥστε om. V 16 οὖν inserui (cf. p. 4,19 8,13) ὅτι om. K 

11 τὸν οὐρανὸν om. V 20 χαταπαύσομεν V ὧδε] ἐνταῦϑα V 

22 post πρᾶξις add. σὺν ϑεῶ KV 23 τοῦτον ἔχει colloc. T 24 7 (ante 
γνῶσις) et V ἢ (ante odxz)] ε mie 25 οὐδὲ ἐπιστ. ἐστὶν οὐδέ τέχνη T: 

τέχνη ἐστὶν οὔτε ἐπιστ. V 26 zai ἐπιστήμη om. K 27 ἐστιν (prius) om. Καὶ 

ἐστιν (alt.) om. V 29 ἔ tyovsat] & ἔχουσι γὰρ V zat (post ἔχ.) om. TV 

29. 80 καὶ γὰρ---χανόνας om. V 29 zat 7 ῥητορικὴ iter. Brand. 91 λέγετα! KV 

αὐτὴ τέχνη τεχνῶν χαὶ ἐπιστήμη ἐπιστ. (εἶναι om.) V 

— 6 Bd) ὁ ων a 
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χαϑόλου ἐστὶ Ἰνῶσις, οὐ δύναται συστῆναι. χαὶ δῆλον ἐντεῦϑεν" ἷ χαϑόλου 

“vaste χαϑόλου συμβεβηχός ἐστι (χαὶ yap ἢ Ἰνῶσις συμβεβηχός τί ἐστι’ 

ποιότης γάρ ἐστιν, ἢ ὃὲ ποιότης, ὡς τὴ ἐσόμενος συμβεβηχός ἐστι)" τὰ Ge 

χαϑόλου συμβεβηχότα ἐν μεριχῷ ὑποχειμένῳ οὐ δύναται ϑεωρεῖσϑαι (χαὶ 

5 yap τὸ χαϑόλου λευχὸν οὐ δύναται ἐν χύχνῳ μόνῳ ϑεωρεῖσϑαι, ἐπεὶ οὐχ 

ὥφειλεν ἐν ἄλλῳ τινὶ ϑεωρεῖσϑαι, οἷον ἐν χιόνι ἢ ψιμυϑίῳ ἣ Ἰάλαχτι)" ε 

ρ ἄρα οὖν ἢ φιλοσοφία χαϑόλου γνῶσίς ἐστι, δῆλον ὅτι οὐ δύναται ἐν με 

ὑποχειμένῳ Dew οεῖσϑαι, οἷον ἐν Σωχράτει, ἐν Πλάτωνι, ἐν ᾿Αλχιβιάδῃ εἰ 
‘ ‘ ‘ ’ iY 3 3 

> ; ~ ΄ ΄ ax~y " 

δὲ οὐ ϑεωρεῖται ἐν ὑποχειμένῳ, δῆλον ὅτι οὐχ ἔστι- τὰ γὰρ συμβεβηχύτα 
ν᾿ 5 , ~ > 

10 ἐν ὑποχειυένῳ ϑεωρούμενα οὐχ εἰσί. ταῦτα μὲν οὗτοι. 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 

ν SS) > fy ΣΝ σ-- ale (24s \ , ~ , S. ΄ 

Εστι δὲ ἀνατρέψαι αὐτοὺς οὕτως: ὅτι χαὶ χαϑόλου γνῶσίς ἐστιν 7 
tent : 

φιλοσοφία χαὶ οὐχ ἀδύνατον αὐτὴν ἐν μεριχῷ ὑποχειμένῳ ϑεωρεῖσϑαι" χαὶ 

yao εἰ χαὶ τὰ χαϑόλου συμβεβηχότα τὸ Bbvaqay ἢ υξριχῷ ὑποχειμένῳ 
ὃς a ἢ yO ee are) eee mr a caviGecne Ne = on a Ayes Se 2150) 

EW PEG αι. AAA OvV 7 περὶ TOUTWY (Y@ots ODVATAL ἐν WSOtA) SWPELS at, 

> , \ 5 Vv 5) ~ a ΄ ΄ 944) 

15 οἷον εἰ τ τὸ eo λευχὸν οὐχ ἔγχειται ἐν τῷ Σωχράτει μόνῳ, ἀλλ 

δύναται ἐν τούτῳ μόνῳ ἐγχεῖσϑαι: δύνατα: γὰρ 
vv 

τι λευχόν ἐστι χρῶμα διαχριτιχὸν ὄψεως. χαὶ 
- 

΄ 557 \ > 7 > ~ \ » Vv > ~ ΄ 

πᾶλιν οὐδέποτε τὰ ἐναντία αμιγὴ wat GXOGTA οντὰ ey τῷ αὖτ ῳ WOOL 
‘ 

χατὰ τὸν αὐτὸν aay δύναται ϑεωρεῖσϑαι, οἷον τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν 
S) - v ~ 9 

20 ἀμιγῆ χαὶ ἄχρατα ὄντα οὐ δύναται ἐν τῷ αὐτῷ ὑποχειμένῳ χατὰ τὸν αὐτὸν 

ἴσ τ ὃς ὠρεῖσ οὐ δύναται γὰρ τὸ αὐτὸ | μόριον χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον 130° 
< 

αι" 
΄ - a ᾿ 

hav εἶναι. πρόσχειται δ τὸ “ἐν τῷ αὐτῷ μορίῳ᾽, scan ἐν 

oe 

ατ 

va 

zat λευχὸν zat p 

> ἄλλῳ χαὶ ἄλλι ρίῳ δύναται χαὶ τὸ λευχὸν ϑεωρεῖσθαι χαὶ τὸ μέλα 
σ - 

ὥσπερ ἐπὶ τοῦ Αἰϑίοπος: zal γὰρ ὁ Αἰϑίοψ χατὰ μὲν τοὺς ὀδόντας ne [0] 

5 

25 λευχός, χατὰ δὲ τὸ λοιπὸν μέρος τοῦ σώματός ἐστι μέλας. πρόσχειται δὲ 

‘yatd τὸν αὐτὸν yodvoy’, ἐπειδὴ ἐν τῷ αὐτῷ μορίῳ Ὁ: χαὶ τὸ λευχὸν 

εωρεῖσϑαι χαὶ τὸ μέλαν xt’ ἄλλον χαὶ τ λῦ χρόνον. pee. ὴΣ 

φαιόν, ὅ ἐστι τὸ μύινον, ἐπειδὴ ἐν τούτῳ co ~ w > ~ 

Guryy zat ἄχρατα ovta’ διὰ τὸ ¢ 

ϑεωρεῖται χαὶ τὸ μέλαν met τὸ λευχόν, ἀλλ᾽ οὐχ εἰσὶν exer ἀμιγῆ χαὶ 

80 ἄχρατα" οὔτε 1ὰρ ἢ φύσις τοῦ λευχοῦ τελείως σώζεται οὔτε ἢ τοῦ μέλανος 
\ ‘ 

τὸ Yap φαιὸν ulypo ἐστι τ λευχοῦ χαὶ μέλανος. χαὶ ὅμως εἰ χαὶ τὰ 

ἐναντία ἀμιγ καὶ ἄχρατα ὄντα οὐ δύναται ἐν τῷ αὐτῷ μορίῳ χατὰ τὸν 

αὐτὸν χρόνον ϑεωρεῖσθϑαι, ἀλλ᾽ οὖν ἢ περὶ τούτων γνῶσις δύναται ἐν Evt 
σ ΄ , a’ \ ΄ 3 \ , ‘4 > 

UTOZSLWEVWD eens TUS οὐναται γὰρ ὁ αὐτος γινώσχειν OTL λευχόν ἐστι 

® 

ὥμα τὸ λευχὸν διαχέ “᾿ ὅρασιν), χαὶ ὅτι μέλαν ἐστὶ χρῶμα συγχρι- t Ἀφ λ τε vty Ὁ; “ Jee ek SUE χρ ΐ 14 

aj) εἰ Υ! 2 χαὶ yap 7 γν. συμβ. τί ἐστι om. T 6 ψιμμυϑίω Καὶ 

ἐν yah. V 7 ἐν μεριχῷ οὐ δύν. colloc. T 9. συμβεβηκότα om. V 

11 ὅτι om. V 14 ἀλλ᾽ οὗν -- ϑεωρεῖσϑαι om. V 15 εἰ] ἐστὶ V 16 τούτου] τοῦτο V 

19—21 οἷον τὸ λευχὸν---ϑεωρεῖσθαι om. KT 22.25.27 πρόσχειται] χαὶ χεῖται V 

23 τὸ (ante λευκὸν) om. KT 24 ἐστι om. V 2 

post χρόνον add. δύναται γὰρ τὸ αὐτὸ μόριον καὶ λευχὸν εἶναι καὶ μέλαν κατὰ ἄλλον χρόνον 

γίνεσϑαι ἀπὸ ἡλιοχαΐας V 28 τὸ (ante μύόινον) om. KT 29. éxet om. KT 

30 τελεία V 31 τοῦ] ἐκ T: om. K 35D διακρ.] δὲ χριτικὸν V 

ante yp. add. τὸν T 
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‘ v v ~ , A) v. ‘ ΄σ 

τιχὸν ὄψεως, ἤγουν χρῶμα συνάγον τὴν ὄψιν: χαὶ γὰρ τὴν ὅρασιν τὴν 
ar -Ὲ ἢΞ “ΝΑ = = 2a "“ ay = Mean =f} ὅ8:) = ‘ { οὗ rk a δ 

διαχυϑεῖσαν διὰ τοῦ μέλανος ἀναχαλούμεϑα, ὅϑεν χαὶ of ὀφθαλμιῶντες 

πανίον μέλαν ἐπιτιϑέασι τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν διὰ τὸ τὴν ὅρασιν τὴν 
~ ~ , 9 > 

διαχυϑεῖσαν συναγαγεῖν. οὕτως οὖν ef zat τὰ χαϑόλου ob δύναται ἐν 
\ ὶ 

- ΄ ΄ ~ 8 > τα is ΄ - δ᾽, 

5 μερικῷ ὑποχειμένῳ ϑεωρεῖσθαι, ἀλλ᾽ οὖν ἢ τ τούτων γνῶσις δύναται 

ΓΎΨΨΨΙΡΑΘΡΗΝ 
tee 

> ~ ~_C¢ ΄ ΄ a7 \ oa ΄ \ 
ἐν μεριχῷ ele ὑποχειμένῳ δύναται yap ὁ Σωχράτης γινώσχειν τὰ 

Vrs , pie) o t 

χαϑόλου, οἷον τί ἐστιν ἄνϑρωπος, τί ἐστιν ἵππος, τί ἐστι λίϑος. 4 

Οὕτως οὖν ἀνατρέψαντες ual τὸ τέταρτον αὐτῶν ἐπιχείρημα ἔλθωμεν fe 
ῃ i \ ft μ Ξ Ὲ : 

χαὶ δείξωμεν ὅτι ἔστιν 7 φιλοσοφία" Ost γὰρ uy μόνον τὰ τῶν ἐναντίων 
3 to 245 x ~ ΄ . Vv ΄ 

10 ἀνασχευάζειν ἀλλὰ χαὶ τὰ οἰχεῖα χατασχευάζειν. δείχνυμεν ὃὲ ὅτι ἔστιν 7% 
Peds’ ᾿ 5 ΄ ~ x , Sew, { ΄ Vv X ΄ > ΄ x 

φιλοσοφία τοῦτον τὸν τρόπον" εἰ ἔστι ϑεός, ἔστι ual πρόνοια" οὐ μόνον γὰρ ΕἾ 
Vv ΄ 384 bh! ‘ Vv y, ΄ = 

ἔστι ϑεός, ἀλλὰ ual προνοεῖται. ἀλλὰ μὴν ἔστι ϑεός: μεμηνότων yop ἔστι εἾ 
‘ \, 7 at. Sy 7 ‘ , ΄ ᾿ τὸ λέγειν ὅτι οὐχ ἔστι ϑεός: δῆλον οὖν ὅτι ἔστι χαὶ πρόνοια. εἰ δὲ πρό- ul 

νοια, δῆλον ὅτι ἔστι χαὶ σοφία, δι ἧς προνοεῖται ὃ Dens: οὐ yap ἀλόγως 
v Pan’ > tte snc ΟΣ ate - a? As ear τι ἔστι ue 

10 TOOVOSLTAL θεὸς QUGE GAVED σοφίας G. € Oc EO0TL O ι ἐστι “ae ° G Q Φ = »:; [9] < Θ 
y = > =~ 4 3 Υ̓͂ ‘ ~ » Ὁ ~ 3 Ps σ ἃ 3 4 

ἔφεσις αὐτῆς χαὶ ἐπιθυμία" πᾶς γὰρ τοῦ ἀγαϑοῦ ἐφίεται, ὅϑεν zat ἀγαϑὸν 
΄ \ v ΄ ~ > v 

λέγεται παρὰ τὸ ἄγαν ϑέειν υᾶς ἐπ᾽ αὐτό. εἰ δὲ ἔφεσις αὐτῆς χαὶ ἐπι- 
΄ -“-ν ε 5 ΄ b) Ld " doula, δῆλον ὅτι χαὶ ἢ φιλοσοφία ἔστιν: οὐδὲν γὰρ ἕτερόν ἐστιν ἢ φιλο- 

σοφία 7 φιλία σοφίας, ὡς ὃ [ΠΙυϑαγόρας ὁρίζεται. ἐν οἷς χαὶ ἢ παροῦσα 

20 πρᾶξις. " q 

Ei χαὶ πάρεργον ἦν τὸ ζητῆσαι ἐπὶ τῆς φιλοσοφίας τὸ εἰ ἔστιν, ἀλλ᾽ 1805 Ὁ 
οὖν τῇ ἀληϑεία συμμάχῳ Womeasye: τοὺς λόγους τῶν Tela eh } 

ὕπαρξιν ἀνελεῖν τῆς φιλοσοφίας ὡς ἀσϑενεῖς dvetpédauey’ χαὶ yap οἷς ἔρις : 

25 6 βίος ἐστίν (οὗτοι δέ εἶσιν of Πυρρώνειοι of πάντα ἀνατρέπειν ye 3 
>. 

τὴν μητέρα τῶν ἀποδείξεων, out δὴ thy φιλοσοφίαν, δι᾽ ἀποδείξεων 
5 ye ΄ v QA 

ἠβούλοντο ἀνατρέπειν Mee ὡς, ἂν τις εἴτουν Ἐν pincers διὰ pe 
a 

rbeuteo~ ae 

φατε μὴ εἶναι χατάληψιν ὡς χα - τες 7) ὡς μὴ με χαὶ 

80 εἰ μὲν ὡς χαταλαβόντες, δῆλον ὅτι ἔστι χατάληψις, ἐπειδὴ χατελαάβετε" εἰ 

3 παννίον Καὶ τὴν (post ὅρασιν) om. Καὶ 6 ὑποχ. ϑεωρ. colloc. V 

9 δείξομεν V 10 δὲ om. Καὶ 7 om. V 12 primum ἔστι supra scr. V 

yap ἐστι] ἄρα T 13 οὖν om. V 14 ἔστι post εἰ (13) transp. V σοφία] 

φιλοσοφία Καὶ 14. 15 6 ϑεός---προνοεῖται om. V 15. 16 xat ἔφεσις αὐτῆς ἐστι colloc. V 

17 εἰ δ᾽ ἔστιν V 18 ἡ (post 12 om. V 19 ἡ] εἰ py V ὡρίζετο V 

19. 20 ἐν οἷς---πρᾶξις om. T 19 post οἷς add. σὺν ϑεῶ V 20 πρ.] ϑεωρία V 

21 post πρᾶξις add. σὺν ϑεῶ V (fere constanter) 24 φιλ.] σοφίας ΤΙ 
25 πυρώνειοι KT πάντως V πειρ.1 πειρώμενοι βουλόμενοι KT: βουλόμενοι V 

96 δὴ] δὲ V post ἀποδείξεων add. φηνί T 27 etm V- 28 6 Πλάτων] 

ef. El. p. 109,81 Zelleri Phil. Gr. II? p. 492 sq. 29 χατειληφ. (bis)] xatahaBdvtes V - 
μὴ ὡς pace V 80 δῆλον---χατελάβετε] δῆλον ὅτι χατελάβετε καὶ ἔστι κατάληψις V 
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‘ ΄ 5 , , ~ , n 

δὲ ὡς μὴ χατειληφότες, τίς ὑμῖν πιστεύσει τοιαῦτα λέγουσιν, ἃ μὴ χατε- 
\ 

3 ετε ὃξΣ ἐπίστασϑε: 3 δι: τέλγςε λάβετε μηδὲ ἐπίστασϑε; χαὶ ὁ ᾿Αριστοτέλης [ὩΣ] & ἔν τινι Προτρεπτιχῷ αὐτοῦ 
“ cea \ : : 

συγράμματι, ἐν ᾧ προτρέπεται τοὺς νέους ἐπὶ φιλοσοφίαν, λέγει ὅτι εἴτε ( 

uy φιλοσοφητέον, φιλοσοφήτεον; εἴτε φιλοσοφητέον, φιλοσοφητέον". πάντως 

5 δὲ φιλοσοφητέον. τοῦτ᾽ ἔστιν εἴτε λέγει τις Uy εἶναι φιλοσοφίαν, ἀποδείξεσι 
χέχρηται, δι’ ὧν ἀναιρεῖ τὴν φιλοσοφίαν" εἰ δὲ ἀποδείξεσι χέχρηται, δῆλον 

ὅτι φιλοσοφεῖ (μἥτηρ γὰρ τῶν ἀποδείξεων ἢ φιλοσοφία)" εἴτε λέγει εἶναι 
φιλοσοφίαν, πάλιν φιλοσοφεῖ: ἀποδείξεσι γὰρ χέχρηται, δι᾿ ὧν δείχνυσιν 

οὖσαν αὐτήν. πάντως οὖν ἘΠ χαὶ ὃ ἀναιρῶν αὐτὴν χαὶ ὃ μὴ 

10 ἀναιρῶν: Exdtepos yap αὐτῶν ἀποδείξεσι χέχρηται, δι᾿ ὧν πιστοῦται τὰ 

λεγόμενα: εἰ ὃς ἀποδεί eo. χέχρηται, δῆλον ὅτι φιλοσοφεῖ: μήτηρ γὰρ 
- 3 Q_ IP 

τῶν GTOOELCEWYV 7, φιλοσοφία 
I] fi δὰ 2 \ > v 7 Ἐξ ΟΝ \ , 9 \ a 

ἀρέντες οὖν τὸ εἰ ἔστιν ἔλϑωμεν ἐπὶ τὸ τί ἐστι χαὶ εἴπωμεν τὶ 
> ΄« ’, > , aX σ ΄ \ o Ἄν. ΄ adel 

ἐστιν ἢ φιλοσοφία. ἴστεον ὃὲ ὅτι ἢ φιλοσοφία χαὶ ἕν τὶ ἐστιν ὡς OAT 

15 ἐξεταζομένη χαὶ πεπληϑυσμένη ἐστὶν ὡς διάφορα μέρη ἔχουσα. ὡς οὖν 
ey ΄ , ΄ aN Vv 

ἕν τι οὖσαν αὐτὴν δριζόμεϑα, ὡς δὲ πεπληϑυσυένην διαιροῦμεν" ἀτοπον 

yip ἐστιν ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων τεχνῶν ὅρον παραδοῦναι χαὶ διαίρεσιν, ἐπὶ Ξ -- 

» 
Cc 
= δὲ τῆς φιλοσοφίας uh παραδοῦναι μήτε ὅρον μήτε διαίρεσιν, ἐξ Ὥσπερ 

πᾶσαι αἱ τέχναι προέρχονται. ἰστέον 6& ὅτι χαὶ τοῦ ὅρου χαὶ τῆς διαιρέσεως 
’ x ΄ , \ ~ Ἀ σ > ‘> ~ ΄ ΄ eee 

20 μέμνηται ὃ [᾿λάτων, χαὶ τοῦ μὲν ὅρου ἐν Φαίδρῳ τῷ διαλόγῳ λέγων ὅτι 

“ὦ παῖ, μία ἐστὶν ἀρχὴ τοῦ χαλῶς βουλεύεσϑαι, τὸ εἰδέναι περὶ ὅτου 

ἐστὶν ἢ σχέψις, ἣ τοῦ παντὸς ἁμαρτάνειν ἀνάγχη᾽, τοῦτ᾽ ἔστιν ὅτι ὁ ϑέλων 
reat Uf ᾿ 1. 

χαλῶς περί τινος βουλεύσασϑαι ὀφείλει εἰδέναι τὴν φύσιν αὐτοῦ TOD πραγ- 
υατος, ἤγουν τὸν ὅρον: ὃ γὰρ μὴ τοῦτο γινώσχων | πάντως τοῦ πραγ- 131: ' 5. τὶ ϊ ἱ 

ι τ cor 

ϑ a he 5 ’ » ὍΣΑ ΄ , \ 5 

WATOS ἐχείνου ἀποτυγχάνει. οἷον ἐᾶν τις cea aie τι περὶ ἰατρι; 
\ 

σώματα χαταγίνεται, ἀλλὰ voutoy fey περὶ ἢ ξύλα χαταγίνεσ ἘΝ ι, πᾶντας τοὺς 
περὶ αὐτῆς pues λόγους μάτην DEE SE, τῆς δὲ διαιρέσεως ὃ 

f 
‘ eri Ἁ 4C€ be! 

μέμνηται ἐν τῷ Low Ptr y τῷ διαλόγῳ λέγων “thy δὲ διαιρετιχὴν ee οὐδὲν 
39. 30 ἐγχαυχήσεται φυγόν᾽ - χαὶ γὰρ οὐδὲν aa yet τὴν διαίρεσιν: ἐὰν yap εἴπω 

ὅτι τῶν ζῴων τὰ μέν εἰσι λογιχὰ τὰ δὲ ἄλογα, οὐδέν ἐστι παρὰ τοῦτο" 

οὐδὲν yap ἐστι ζῷον μὴ ὃν λογιχὸν ἢ ἄλογον. χαὶ πάλιν ὃὲ ὃ αὐτὸς 

ἐν τῷ αὐτῷ διαλόγῳ περὶ τῆς cae ταῦτα es τὴν διαιρετιχὴν 

παρ σθαι 4 ἡμῖν διὰ Προμηϑέως σὺν φανοτάτῳ πυρί" ἰστέον yap ὅτι μυϑεύ- 

1 μὴ ὡς colloc. Καὶ πιστεύει V 1.2 ἃ ἐπίστασϑε] μὴ καταλαβοῦσι μηδ᾽ 

ἐπισταμένοις V 2 ὁ ̓ Αριστοτέλης] ef. Arist. frg. 51 (Rose) ὃ νέους om. T 

ἐπὶ φιλοσοφίαν] φιλοσοφεῖν V 4 εἴτε od. φιλ. εἴτε μὴ φιλ. φιλ. TV 5 post ἔστιν 

add. ὅτι T εἴτε (ante Aéyet)] εἰ V 6 δι᾿ ὧν---χέχρηται om. V 12 τῶν om. Κα 

14 δὲ] yap V: om. T 15.16 πεπληϑυμμέν. V 16 οὖσαν in ras. V 

17 post ἐπὶ additum δὲ τῆς φιλοσοφίας μὴ παραδοῦναι μήτε ὁρμή (sic) del. V 

20 ἐν Φαίδρῳ] p. 237 B 23 τινός τι V ὥφειλεν V 26 ante μὴ add. 

et libri, quod eieci τὰ om. V 27 νομίσῃ scripsi: νομίσει libri 29 ἐν τῷ 

Σοφιστῇ] p. 2950 31 οὐδὲν] οὐδὲ TV 82. 88 ἐν τῷ αὐτῷ διαλόγῳ] potius 

Phileb. p. 160 
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ovtes λέγουσιν ὅτι ὁ Προμηϑεὺς ἔχλεψεν ἐχ τῶν 

σατο τοῖς ἀνθρώποις: τοῦτο γὰρ ἀλληγορεῖται" 

πρῶτος ἐφεῦρε τὴν διαιρετιχὴν μέϑοδον, ἢ δὲ διαιρετιχὴ μέϑοδος τῷ πυρὶ 

ἀναλογεῖ, τούτου χρυ λέγουσιν αὐτὸν τὸ πῦρ δωρήσασϑαι τοῖς ἀνϑρώποις. 

ὅτι δὲ ἢ διαιρετικὴ υέϑοδος τῷ πυρὶ τος δῆλον ἐντεῦϑεν: ὥσπερ γὰρ 

τὸ πῦρ χαὶ τὰ ὁδμοιογενῇ διαχρίνει an’ ἀλλήλων χαὶ τὰ ἀνομοιογενῇ, χαὶ 
τὰ ὁμοιογενῆῇ μὲν οἷον τὰ μέταλλα (ταῦτα γὰρ διὰ τοῦ πυρὸς διαχρίνονται 

ἀπ᾿ ἀλλήλων" χαὶ γὰρ διὰ τοῦ πυρὸς δια κρ Έκσι ὃ ἄργυρος ἐχ τοῦ χρυσοῦ 

χαὶ 6 μόλιβδος ἐχ τοῦ χαλχοῦ" ταῦτα 6& ὁμοιογενῆ εἰσι, ΧΕ ΠΟ μέταλλά 

εἰσι πάντα). ἀνουοιογενῆ ὃέ, ὡς ὅταν διὰ τοῦ πυρὸς διαχρίνηται ὁ bone ἐχ 
τῶν μετάλλων (6 γὰρ ῥύπος χαὶ τὸ μέταλλον ἀνομοιογενῇ εἰσι)" τὸν αὐτὸν 

τρόπον χαὶ ἣ διαίρεσις διαχρίνει τά τε ὁδμοιογενῇ ἀπ᾿ ἀλλήλων χαὶ τὰ 

dvoworoyev7,* δυοιγενῆ μέν, ὡς ὅταν τὸ ζῷον διαιρῶμεν εἰς λογιχὸν χαὶ 

ἄλογον, ϑνητὸν χαὶ ἀϑάνατον (χαὶ διὰ μὲν τοῦ λογιχοῦ διαχρίνομεν τὸ 

ἄλογον. διὰ δὲ τοῦ ὕνητοῦ τὸ ἀϑαάνατον: ταῦτα δὲ ὁμοιογενῇ εἰσι; χαϑὸ 
πάντα ζῷα εἰσιν), ἀνομοιογενῆ ὃέ, ὡς ὅταν Pe es διαχωρίσωμεν τὸν 

δέχα ἀριϑμὸν ἀπὸ τῆς γραμματιχῆς, λέγοντες ὅτι ἢ “μὲν ee ὑπὸ 

τὸ ποιὸν ἀνάγεται (ποιότης γάρ τίς ἐστιν), ὁ δὲ δέχα ἀριϑμὸς ὑπὸ τὸ 
ποσόν (ποσότης γάρ ἐστι)" ταῦτα GE ἀνομοιογενῇ εἰσιν: οὐχ ἀνάγονται γὰρ 
΄ \ \ JN ΄ e ᾿ 7 - x \ δὴ 5 δ 3 » fe X 

ὑπόψεὺ το κὸ (eho. σα Ve eno ee ἀριϑμὸς ὑπὸ τὸν ἀριϑυὸν ἀνάγεται, ὃ δὲ 

ἀριϑυὸς ὑπὸ τὸ ποσὸν ἀνάγεται: ἢ GF τραμματιχὴ οὐκ ἀνάγεται ὑπὸ τὸ 

ποσόν, ἀλλ᾽ ὑπὸ τὴν χαϑόλου τέχνην, ᾿ δὲ τέχνη ὑπὸ τὴν ἐπιστήμην, ἣ \ 
Ze 
ξ 6& ἐπιστήμη ὑπὸ τὴν ἕξιν, ἢ δὲ 2 ὑπὸ τὴν ποιότητα. 

Τούτου οὖν οὕτως ἔχοντος εἴπωμεν ὅρον τῆς φιλοσοφίας χαὶ διαίρεσιν 
αὐτῆς ποιησώμεϑα. ἀλλὰ ζητήσωμεν ποῖον δεῖ πρῶτον ποιῆσαι" dom ὅρον 
αὐτῆς ἀποδοῦναι dst πρῶτον ἣ or τ ν αὐτῆς ποιήσασϑαι; χαὶ ἔστιν 

πεῖν ὅτι πρῶτον Ce 

διὰ τοιαύτην αἰτίαν: ὃ ὅρος ἀναλογεῖ τῇ μονάδι, ἢ δὲ διαίρεσις τῷ πλήϑε!" A TOLAUTY τι ὃ ὅρος \OyS {| μονᾶώι, Ἢ OS GLAaLPEats τα QUEL 
7 > ΄ ‘ ~ oy rd σ ὥσπερ οὖν ἢ μονὰς προτερεύει τοῦ πλήϑους, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ὁ ὅρος 

- 

80 ἀναλογῶν τῇ μονάδι προτερεύει τῆς διαιρέσεως τῆς ἀναλογούσης τῷ πλήϑει" 
ὅτι μὲν γὰρ ὃ ὅρος Giaheyes τῇ wovadr ἢ Ge διαίρεσις τῷ πλήϑει, δῆλον 

ἐντεῦϑεν: ὥσπερ ἢ μονὰς ἕν τί ἐστι χαὶ μία φύσις, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ 
ὃ ὅρος τὰ πολλὰ ἕν τι ποιεῖ χαὶ μίαν φύσιν ἀποτελεῖ (καὶ γὰρ τὸ ζῷον 
5 C X ~ AV ΡῚ ΄ > \ σ \ , ΄ > ~ \ 

λογιχὸν ϑνητὸν vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν ἕν τι χαὶ μίαν φύσιν ἀποτελεῖ, TOV 

35 ἀνϑρωπον), 7 δὲ διαίρεσις τὸ τς αντίην τὸ ἕν πολλὰ ποιεῖ: χαὶ ap None 

γουσα THY οὐσίαν διαιρεῖ αὐτὴν εἰς σῶμα χαὶ ἀσώματον xat τὸ σῶμα εἰς 

ἔμψυχον χαὶ ἄψυχον, χαὶ τὰ ἑξῆς ὁμοίως. 

2 γὰρ] δὲ V 4.5 τούτου γάριν---ἀναλογεῖ om. KT 5 ante δῆλον add. χαὶ KT 

6 καὶ τὰ ἀνομοιογενῇ ante διακρίνει colloc. T: ante καὶ ta duotoyevy V 11 μετάλων T 

12.13 ἀνομοιογ. ἀπ᾽ ἀλλ. χαὶ τὰ ὁμοιογ. colloc. V 13 ὁμοιογενῇ om. V 
διαιροῦμεν V 14 εἰς ϑνητὸν V Staxplvopey Καὶ 15 ante ὁμοιογ. add. 

πάντα T 16 διαγωρήσωμεν V 19—21 ποσότης--ὁ δὲ ἀριϑμὸς ὑπὸ τὸ ποσόν 
om. KT 32 ὥσπερ δὲ V 33 zai μίαν φύσιν ἀποτελεῖ iteratum del. Καὶ 

| ὁρίσασϑαι αὐτὴν χαὶ εἶθ᾽ οὕτως διελεῖν αὐτὴν I3ly 
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"Ehdwucy οὖν zat δρισώμεϑα τὴν φιλοσοφίαν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὥσπερ 

ἀδύνατόν ἐστί τινα πλέξαι συλλογισμόν, εἰ wn πρότερον μάϑῃ τί ἐστι συλ- 

λογισμὸς χαὶ πόϑεν τίνεται, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ὁρίσασϑαί τι ἀδύνατόν 

ἐστί τινα, εἰ μὴ πρότερον μάϑῃ τί ἐστιν ὅρος χαὶ πόϑεν λαμβάνεται" τοῦτο 

5 γινώσχοντες ἐννέα χεφάλαια παραδίδομεν. χαὶ πρῶτον μέν ἐστι χεφάλαιον 

ἐν ᾧ λέγομεν τί ἐστιν ὁρισμός, δεύτερον δὲ ἐν ᾧ λέγομεν τί διαφέρει 

δρισωὸς ὅρου zal ὑπογραφῆς χαὶ ὑπογραφιχοῦ δρισμοῦ, τρίτον ἐν ᾧ λέγομεν 

πόϑεν λέγεται ὁρισμός, τέταρτον ἐν ᾧ λέγομεν πόϑεν λαμβάνονται οἵ 

δρισμοί, πέμπτον ἐν ᾧ λέγομεν ποῖος τέλειος χαὶ ποῖος ἀτελὴς ὁρισμὸς 

10 χαὶ τίς ἢ χαχία χαὶ τίς ἢ ὑγίεια τοῦ δρισμοῦ, Extov ἐν ᾧ λέγομεν πόσοι 
δρισμοὶ τῆς φιλοσοφίας, ἕβδομον ἐν ᾧ λέγομεν διὰ τί τοσοῦτοί εἰσὶν οἵ 

τῆς φιλοσοφίας ὁρισμοὶ χαὶ μήτε πλείους μήτε ἐλάττους, ὄγδοον ἐν ᾧ 

λέγομεν τὴν τάξιν αὐτῶν, ἔνατον ἐν ᾧ λέγομεν τίνες ἐφεῦρον τοὺς ὁρισμοὺς 

τούτους. ἐν οἷς χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις. 

Aptapeda τοῦ πρώτου χεφαλαίου χαὶ εἴπωμεν τί ἐστιν Gptouss. 
ἰστέον ὅτι ὁρισμός ἐστι λόγος σύντομος δηλωτιχὸς τῆς φύσεως τοῦ ὕπο- 

χειμένου πράγματος. ἀλλ᾽ ἐπειδή, ὡς peeled οἱ ὅροι εἰώϑασιν ἀπὸ 

ἡένους χαὶ συστατιχῶν διαφορῶν λαμβάνεσϑαι, εἴπωμεν ποία λέξις ἐν τῷ 

20 παρόντι ὁρισμῷ ἀναλογεῖ τῷ γένει χαὶ ποία ταῖς συστατιχαῖς διαφοραῖς. 

ἀλλ᾿ ἵνα σαφὴς ἡμῖν ἢ διδασχαλία γένηται, χρησώμεϑα παραδείγματι τῷ 
ὅρῳ τοῦ ἀνθρώπου. ἰστέον ὅτι ὃ ἀνϑρωπός ἐστι ζῷον λογιχὸν ὕνητὸν 

vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν: ἰδοὺ ἐνταῦϑα τὸ μὲν ζῷον ἀντὶ γένους 

εἴληπται (χοινότερον γάρ ἐστι χαὶ χατὰ πλειόνων φέρεται" φέρεται γὰρ κατά 

25 τε ἀνθρώπου χαὶ χυνὸς χαὶ ἵππου χαὶ τῶν τοιούτων), αἱ δὲ λοιπαὶ λέξεις 

ἀντὶ συστατιχῶν ον | παραλαμβάνανται. οὕτως οὖν χαὶ ἐν τῷ 132 

δρισμῷ τούτῳ τοῦ ὁρισμοῦ ὁ μὲν ὑλόγος᾽ ἀντὶ γένους εἴληπτα! (χοινότερος 

yap ἐστι xual κατὰ πλειόνων φέρεται" φέρεται yap χατά τε τοῦ ἐνδιαϑέτου 

χαὶ προφοριχοῦ). 
αἱ 

ὃὲ λοιπαὶ λέξεις ἀντὶ συστατιχῶν διαφορῶν παρα- 
> . , Oe Oe , 

80 λαμβάνονται. ΕΣ οὖν χαὶ ἐξηγησώμεϑα. ἰστέον ὅτι ὁ λόγος πρόσ- 
χεῖται πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ ὀνόματος: xat γὰρ χαὶ τὸ ὄνομα δηλοῖ τὴν 

’ ~ (2 ΄ ΄ σ΄ 

φύσιν τοῦ ὑποχειμένου πράγματος, οἷον τὸ ἄνθρωπος, χαὶ ὅπερ ὃ ὅρος 
- tp ~ 7Q 

ποιεῖ διὰ πλειόνων λέξεων, τοῦτο τὸ ὄνομα ποιεῖ διὰ μιᾶς λέξεως. ὅϑεν 

| 3 post γίνεται add. συλλογισμός V 3.4 ὁρίσασϑαί τινα dd. ἐστι (τι om.) V 

| 4 πρότερον om. Καὶ 5 post ἐννέα add. twa V 6 δὲ om. T 9 ποῖος τέλειος 
om. x: 11 post gtd. add. εἰσίν V εἰσιν om. T 11. 12 ot dp. τῆς 

oth. colloc. V 13 ἔννατον KV 14 ἐν οἷς-- πρᾶξις om. TV 18 εἰώϑασιν] 

συνίστανται (λαμβάνεσθαι v. 19 om.) V 22 6 om. K 27 τοῦ ὁρισμοῦ ὃ μὲν λόγος 

| Scripsi: 6 tod ὁρισμοῦ μὲν λόγος K: ὃ τοῦ ὁρισμοῦ λόγος T: τοῦ ὁρισμοῦ μὲν λόγος Καὶ 

29 zat τοῦ προφορ. V 30 6 om. KT 31 χαὶ (post yap) om. Καὶ 
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4 φῇ iyo v . ΄ ΄ > Oo ~ 

χαὶ ανϑορίζονται: ὄνομα μὲν γάρ, φάσιν, ἐστὶν ὅρος συνεσταλμένος, τοῦτ᾽ 
v 7 » a7 Ss Vv . 

ἔστι χατὰ σύνοψιν ἤγουν ἐν συντόμῳ, ὅρος GE ἐστιν ὄνομα ἐξηπλωμένον. 
or Ύ - Vv , 

ἵνα οὖν χωρισϑῇ τὸ ὄνομα, πρόσχειται λόγος. χαὶ ef ἄρα ὅπερ ποιεῖ τὸ 
-" ~ ε ‘ 5 v ‘ ΄- ΡΞ 

ὄνομα, ποιεῖ χαὶ ὁ ὅρος (χαὶ γὰρ χαὶ τὸ ὄνομα xual ὁ ὄρος τὴν φύσιν τοῦ 
a ΄ ΄ > ~ e ἢ (Kw ap) ΄ ΄ σ ‘ ΄ δ \ 

5 ὑποχειμένου πράγματος δηλοῦσι), διὰ τί ἐπενοήϑη 6 ὅρος; χαὶ λέγομεν διὰ 
~ ¢ ~ a] ~ 

τὸ γνῶναι ἡμᾶς τὰς συστατιχὰς διαφοράς, τοῦτ᾽ ἔστι τὰ συστατιχὰ τοῦ 
΄ ΄ ΄ » ΡΣ 

ὑποχειμένου πράγματος" ἐὰν μὲν γὰρ εἴπωμεν ἄνϑρωπος, οὐ γινῴσχομεν 

τὰς συστατιχὰς διαφοράς, ἐὰν δὲ εἴπωμεν ζῷον λογιχὸν χαὶ τὰ ἑξῆς, οἴδαμεν 

ταύτας. ᾿σύντουος᾽ GE πρόσχειται διὰ τοὺς ἐχτεταμένους λόγους, οἷον διὰ, 
10 τὸν Περὶ στεφάνου, χαὶ τοὺς διηγηματιχοὺς λόγους" οὗτοι γὰρ λόγοι εἰσίν, 

ἀλλ᾽ οὐ σύντομοι. Hype G2 τῆς φύσεως τοῦ ὑποχειμένου Tpaywatos 

πρόσχειται 7 διὰ τὰ ἀποφϑέγματα οἷον διὰ τὸ “μηδὲν ἄγαν ual ᾿γνῶϑι 

σαυτόν᾽ (ταῦτα γὰρ λόγοι εἰσὶν χαὶ σύντομοι, ἀλλ᾽ οὐ δηλοῦσι τὴν φύσιν 

τοῦ ὑποχειμένου πράγματος), ἢ διὰ τὰς ὑπογραφάς" αὗται γὰρ οὐ δηλοῦσι 
15 τὴν φύσιν τοῦ ὑποχειμένου πράγματος ἀλλὰ τὰ περὶ τὴν φύσιν χαὶ τὰ 

3 " » ΄ o Vv παρεπόμενα αὐτῇ, οἷον ὡς ὅταν τ ἐστιν ὀρϑοπεριπατητιχὸν 
5 ~ x 5 ew > γελαστιχὸν πλατυώνυχον᾽" ταῦτα yap τὰ παρεπόμενα αὐτῷ δηλοῦσιν. ἐν 

οἷς τὸ πρῶτον χεφάλαιον. 
yD, \ > Net \ ᾿ > ΄ \ Ekdwusy δὲ χαὶ ἐπὶ τὸ δεύτερον χαὶ εἴπωμεν τί διαφέρει δρισμὸς 

~ \ \ ΄ ~ ΄ ΄ ΄ [4 20 ὑπογραφῆς χαὶ ὅρου zal ὑπογραφιχοῦ ὁρισμοῦ. ἰστέον ὅτι δρισμὸς ὕπο- 
΄ γραφῆς as: ὅτι ὁ μὲν ὁρισμὸς ἐξ οὐσιωδῶν φωνῶν λαυβάνεται χαὶ 

τὴν οὐσίαν αὐτὴν χαὶ τὴν φύσιν τοῦ ὑποχειμένου πράγματος δηλοῖ, οἷον 

ἀνϑρωπός ἐστι ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν vod χαὶ ἐπιστήυης δεχτιχόν, ἣ δὲ 

ὑπογραφὴ ἀπὸ συμβεβηχότων λαυβάνεται χαὶ τὰ παρεπόμενα τῷ ὕποχει- 
25 μένῳ πραγματι χαὶ τὰ περὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ δηλοῖ, οἷον ὡς ὅταν εἴπω 

“ἀνϑρωπός ἐστιν ὀρϑοπερι ΠΣ ον γελαστιχὸν πλατυώνυχον᾽. ἐπειδὴ δὲ 
εἰρήχαυμεν ὅτι ὃ μὲν δρισμὸς ἀπὸ οὐσιωδῶν φωνῶν λαυβαάνεται, ἢ δὲ ὗπο- 

“- £Q , \ ΄ Lon Ἰβαφη ἀπὸ συμβεβηκότων, udduusy τί ἐστιν οὐσιῶδες χαὶ τί συμβεβηκός. | 

ἰστέον ὅτι οὐσιῶδές ἐστιν ὃ παρὸν υὲν σώζει: τὸν ἄνϑρωπον, ἀπὸν δὲ φϑεί- 182 ν΄ 

80 pst, ὥσπερ τὸ λογιχόν: τοῦτο γὰρ παρὸν usv σώζει τὸν ἄνϑρωπον, ἀπὸν 
ὶ var λογικόν. συμβε- 

Cet οὔτε ἀπὸν φϑείρει αὐτόν, ὥσπερ τὸ 

>. C , Ν 7 \ > »" 

ὃξ φϑείρει" ἀδύνατον γὰρ εἶναι ἄνϑρωπον (zat) μὴ € 
Ν , > a "4 ΄ 

βηχὸς δέ ἐστιν ὃ οὔτε παρὸν σώ 
- » 7 , ~ Η͂ » νὼ v 

λευχόν: τοῦτο γὰρ οὐτε παρὸν σώζει οὔτε ἀπὸν φϑείρει τὸν ἀνϑρωπον" 

1 post ἀνϑορ. add. οὕτως T φησιν V 5 λέγω K: λέγει T post λέγ. add. 
ὅτι διὰ τοῦτο ἐπενοήϑη ὁ ὅρος V 7 μὲν γὰρ om. K: μὲν om. T 8 post hoyexov 

add. ϑνητὸν V 8. 9 οἴδαμεν ταύτας] γινώσχομεν τὰς συστατιχὰς διαφοράς V 

9. σύντομον T 10 Περὶ στ.] Demosthenis orationem spectat 11 οὐ] οὖν V 

13. 14 δηλοῦσι φύσιν ὑποχ. (τὴν et tod om.) V 14.15 ἢ διὰ τὰς ὑπογρ.---πράγματος 

om. KT 16 εἴπωμεν V (cf. v. 25) 17. 26 πλατυόνυχον KT 17 αὐτῷ δηλ. 
δηλοῦσιν αὐτό V ais] τούτοις T 20 zat (ante ὅρου) om. V post ὅτι. 

add. 6 V 22 6 mhot post φύσιν colloc. TV 24 exdueva V 25 αὐτοῦ scripsi: 

αὑτὴν libri 26 ὀρϑοπεριπατηχὸν V what. yer. colloc. V 29 τὸν dvtpwrov] 

an τὸ ὑποχείμενον ὃ 91 χαὶ addidi 52 αὐτόν] an αὐτό ? (ef. ν. 29) 

32.33 ὥσπερ---τὸν ἄνϑρωπον om. KT 
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> 

Vv 
δ᾿ Ἁ WAG \ Ἁ A \ > Ld ar ΓΝ δύναται γὰρ ἄνϑρωπος χαὶ εἶναι λευχὸς χαὶ wy εἶνα! λευχός" οὐδὲ γὰρ ἐὰν 

μή ἔστι λευχός, παρὰ τοῦτο οὐχ eae ἄνϑρωπος. χαὶ πάλιν ὥσπερ τὸ ὀρϑο- 

περιπατητιχὸν χαὶ πλατυώνυχον: ταῦτα γὰρ οὔτε παρόντα σώζουσιν οὔτε 
ΟΣ ΑΙ ὮΝ το \ a ” \ 72S) 310 ἀπόντα φϑείρουσι tov ἀνϑρωπον" xav γὰρ wx ἔστιν πε eco: ὃν ὃ 
"» > \ Ne κι > ὙἝ yv Sar 

ἄνθρωπος, ἀλλὰ τετραποδίζει, χαὶ εἰ μὴ ἔχει ὄνυχας, οὐδὲν ἧττον avdow- 

TOs ἐστι. 
~ > 4 ὙΜ' ‘ ων , > , Ταῦτα εἰπόντες ἔλϑωμεν χαὶ εἴπωμεν τί διαφέρει ὁρισμοῦ ὅρος. ἰστέον 

[ὦ w ‘ ~ 4 , 

ὅτι ὥσπερ 6 GUN aE χαὶ τὸ ζῷον χαϑολιχῷ χαὶ μεριχῷ ὁ'αφέρουσιν 

ν Gvbownos μερικώτερός ἐστι, τὸ GE ζῷον χαῦολι- Or ἀλλήλων τ yap 6p 
χώτερον: εἴ τι μὲν. yap ἄνθρωπος, τοῦτο χαὶ ζῷον: πᾶς γὰρ ἀνϑρωπος 

~T 3 aN φρίττω, ~ A » ‘7 5 ~ en 

ζῷόν ἐστιν: οὐχ εἰ tt ὃξ ζῴον, τοῦτο xat ἀνϑρωπος" οὐ πᾶν yao ζῷην 
» ¢ ΄ > 5 , \ vw © Lee > won ae WC\ ΑἋ \ a \ 

ἄνϑρωπός ἐστιν’ οὐ μόνον γὰρ αὐ plazas ἐστι ζῷον ἀλλὰ χαὶ ἵππος χαὶ 
~ "ἢ a. A ΄ 7 ~ 5 ~ 

Bods zat χύων), τὸν αὐτὸν δὴ ὌΝ ὃ δρισυὸς χαὶ 6 ὅρος τῷ χαϑολιχῷ 

διαφέρουσι χαὶ τῷ μεριχῷ χαὶ γὰρ ὃ υὑὲν ὁρισμὸς μεριχώτερός ἐστιν, ὃ 
> 

δὲ Goons χαϑολιχώτερος" εἴ τι μὲν γὰρ ὁρισμός, τοῦτο χαὶ ὅρος, οὐχ εἴ τι 
~ ΄ ΄ > ~ σὰς Ὁ. 

ὃὲ ὅρος, τοῦτο χαὶ ὁρισυός" ὃ γὰρ ὅρος οὐ μόνον τὸν δρισμὸν δηλοῖ, τοῦτ 
“a V5 ~ ΄ ee 

Zot: tov λόγον tov σύντομον τὸν δηλωτιχὸν τῆς φύσεως τοί ὑποχεὶμένου 
, x Ae I \ ‘ \ ? / 5 a 5 ~ 

πραγματος, ἀλλὰ χαὶ τὸ ὁροϑέσιον χαὶ χατὰ τὸν ᾿Αριστοτέλην εἰς ὃν ἀναλύεται 
΄ ΄ ‘ ἴεν; ΓΔ σ [ὁ {τὰ roa ~ 5 a 

ἢ πρότασις" λέγει γὰρ ὃ Ἀριστοτέλης ὅτι “ὅρον τόνδε χαλῶ εἰς ὃν ἀναλύεται 

ἢ πρότασις, τό τε χατηγορούμενον χαὶ χα ob χατηγορεῖται. οἷον τὸ 
cy ee περιπατεῖ πρότασίς ἐστι᾿ τοῦτο ἀναλύεται εἰς τὸ Σωχράτης χαὶ 

ῳ εἰς τὸ ἘΠ ατεῖ: ἑχάτερον οὖν αὐτῶν, ὥς φησιν ὃ ᾿Αριστοτέλης, ὅρος 

χαλεῖται" ὅρος οὖν ἐστι χαὶ τὸ Σωχράτης χαὶ τὸ περιπατεῖ. κατὰ οὖν τὸ 

χαϑολιχὸν χαὶ μεριχὸν διαφέρουσιν ἀλλήλων ὃ ὁρισμὸς χαὶ ὃ ὅρος. πολλάχις 

62 χαὶ τὸν ὁρισμὸν ὅρον χαλοῦμεν τῷ χαϑολιχῷ ὀνόματι χεχρημένοι, ὥσπερ 

χαὶ τὸν ἀἄνϑρωπον τῷ γενιχῷ ὀνόματι ζῷον χαλοῦμεν. 
-- Μαϑόντες οὖν τί διαφέρει δρισμὸς ὅρου, ἔλθωμεν καὶ εἴπωμεν 

‘ ‘ 

διαφέρει δρισμὸς O EIGER δρισυοῦ. ἰστέον ὅτι διαφέρει Optapos ὕπο- 

Ἱραφιχοῦ ὁρισμοῦ, ὅτι 6 μὲν δρισμὸς μονοειδής ἐστι χαὶ ἐξ οὐσιωδῶν 

φωνῶν μόνων εἴληπται, οἷον ἀνϑρωπός ἐστι ζῷον λογιχὸν ὕνητὸν νοῦ χαὶ 

ἐπιστήμης δεχτιχόν, 6 68 ὑπογραφιχὸς δρισμὸς μιχτός ἐστι" χαὶ γὰρ εἴληπται 

ἔχ τε οὐσιωδῶν χαὶ συυβεβηχότων χαί, ὡς ἂν τις εἴποι, ἐξ δρισμοῦ χαὶ ὑπο- 

γραφῆς σύγχειται, ὡς ὅταν εἴπωμεν ᾿ ἀνϑρωπός ἐστι ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν 
νοῦ xal ἐπιστήμης δεχτιχὸν ὀρθϑοπεριπατητιχὸν | πλατυώνυχον᾽. xat ἰστέον 19 
ὅτι πρὸς μὲν τὸ γενέσϑαι ὁρισμὸν δεῖ πάσας τὰς φωνὰς οὐσιώδεις εἶναι, 
οἷον ἄνϑρωπός ἐστι ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν, πρὸς 

ὃξ τὸ γενέσθαι ὑπογραφιχὸν ὁρισμὸν ἀρχεῖ μία μόνη προστεϑεῖσα φωνὴ 
: 

3r 

1 ὁ ἀἄνϑρ. T ἐὰν] av V ὃ πλατυόνυχον KT 5 εἰ om. V 
13 6 (ante ὅρος) om. KT 14 διαφέρουσι scripsi: διαφέρει libri 15 pr. et te] Atot T 

18 Δριστοτέλη TV (cf. Anal. pr. Al p. 24016) ὃν] ὃ V 23 post οὖν ἐστι add. 

τοῦτ᾽ ἔστι V 24 χαὶ τὸ μεριχὸν T 28, 39. alt. ὁρισμὸς ὑπογραφικοῦ ὁρισμοῦ 

om. KT 32 post ὡς add. ὅτι V εἴπη T 33 ante ὡς add. οἷον V 

84 πλατυόνυχον KT 36 νοῦ καὶ ἐπ. 6.] zat ta λοιπά KT 37 προστεϑεῖσα] 

7p. καὶ παρατραπεῖσα in mrg. add. V? 
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συμβεβηχός τι δηλοῦσα, οἷον ἀνϑρωπός ἐστι ζῷον λογικὸν Ovytdy νοῦ 

χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν ὀρϑοπεριπατητιχόν. χαὶ ὥσπερ πρὸς μὲν τὸ γενέ- 
΄ 7 a 2 ΄ 5» ΄ ᾿ 

σϑαι ἁρμονίαν Get πάσας τὰς γορδὰς εὐαρμόστους εἶναι, πρὸς δὲ τὸ γε 

σϑαι ἀναρμοστίαν ἀρχεῖ χαὶ ula μόνη χορδὴ παρατραπεῖσα, χαὶ πάλιν 

‘ 
‘ ei Lan -- χαὶ GOVUEOLY χατὰ 

A 

dip 
ὥσπερ πρὸς μὲν τὸ γενέσϑαι ὑγείαν Get συμμετρίαν εἶναι τῶν χράσεων 

δες τῶν μορίων, πρὸς ὃὲ τὸ γενέσϑαι νόσον ἀρχεῖ 

χαὶ ula χρᾶσις παρατραπεῖσα χαὶ ἕν αὔριον μὴ ἔχον χατὰ φύσιν" τὸν αὐτὸν 
δὴ τα τ πρὸς μὲν τὸ γενέσϑαι ὁρισμὸν det πάσας τὰς φωνὰς οὐσιώδεις 

εἶναι, πρὸς δὲ τὸ γενέσϑαι ὑπογραφιχὸν δρισμὸν ἀρχεῖ χαὶ ula μόνη προσ- 

τεϑεῖσα φωνὴ ἐπουσιῶδές τι yy ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 

᾿Αποροῦσι δέ τινες πρὸς τὸ πρῶτον χεφάλαιον λέγοντες ὅτι χαχῶς tod 
δρισυοῦ ὁρισμὸν ἀποδεδώχατε" ἀπαιτοῦμεν γὰρ ὑμᾶς χἀχείνου τοῦ ἀπο 

ἄλλον ὁρισμὸν χαὶ τοῦ ἄλλου ἄλλον, χαὶ Ex’ ἄπειρον τὸ τοιοῦτον ἐχφέρεται 

χαὶ οὐδέποτε εἰσόμεϑα τί ἐστιν ὁρισμός. ἀπολογοῦνται οὖν τινες λέγοντες ὅτι 

τ ὡς δρισυὸν τ τ. αὐτόν, ἀλλ᾽ ὡς ὁριστόν, ἤγουν ὡς τῆς  μΩ ὑπο- 
χείμενον. πρὸς Os ἔστιν εἰπεῖν ὅτι οὐδὲν ἧττον ἢ ἀπορία ἔαεινεν- ἐροῦ- 
μεν γὰρ Tusts ὅτι χἀχείνου τοῦ δρισμοῦ ἀποδοτέον ὅρον ὡς ὁδριστοῦ χαὶ 

πάλιν τοῦ ἄλλου δρισμοῦ ὡς δριστοῦ, χαὶ τοῦτο ὁμοίως ἐπ᾽ ἄπειρον ἐχφέρε- 

ται. ἔστιν οὖν εἰπεῖν ὅτι ὥσπερ εἰσί τινα αὐτομέτρητα χαὶ ἕτερομέτρητα 

(καὶ γὰρ ὃ δέχα ἀριϑμὸς χαὶ αὐτομέτρητός ἐστι χαὶ ἑτερομέτρητης, χαὶ 

αὐτομέτρητος υὲν χαϑὸ ξαυτὸν μετρεῖ χατὰ τὰς ἐν αὐτῷ μονάδας, ἕτερο- 

υέτρητος 6& χαϑὸ ἄλλον ἀριϑυὸν τ μετρεῖ fice τὸν εἴχοσι χατὰ τὸν 
δύο ἀριϑιόν: δὶς γὰρ δέχα εἴχοσι). τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ἔστι χαὶ αὐϑόριστος 

ὅρος χαὶ Etepopratoss ἑτερόριστος μὲν ὅτι πάντας τοὺς ἄλλους δρισμοὺς 
ὁρίζεται, αὐϑόριστος δὲ ὅτι χαὶ ἑαυτὸν σὺν ἐχείνοις ὁρίζεται. χαὶ ὥσπερ 

ὃ ἄνθρωπος ὁριζόμενος ἄλλον ἄνθρωπον ὁρίζεται λέγων ὅτι ἀνϑρωπός ἐστι 

ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχήν, χαὶ οὐ μόνον πάντας τοὺς 

ἀνϑρώπους ὡρίσατο ἀλλὰ χαὶ ἑαυτὸν ὡρίσατο ἅτε δὴ ἄνϑρωπον ὄντα, οὕτω 

δὴ “at ὃ ὁρισμὸς τοῦ δρισμοῦ οὐ μόνον τοὺς ἄλλους ὁρισμοὺς ὡρίσατο, 

ἀλλὰ χαὶ ξαυτὸν ὡρίσατο ἅτε δὴ δρισμὸν ὄντα. χαὶ ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 
9 -Ὁ- a7 | , 7, w ig =) LA 

Λποροῦσι ὃέ τινες πρὸς τὸ δεύτερον ΠΕΡΙ ote λέγοντες" εἰ ἄρα ἢ οὐσία 188» 
- γ' TLULLOD reps ἐστὶ τῶν συμβεβηχότων, 6 δὲ ὁρισμὸς ἐξ οὐσιωδῶν φωνῶν εἴληπται, | 

ἢ ὃς ὑπογραφὴ ἀπὸ EOE a, διὰ τί bea ον τ δρισυὸν λέγομεν τὸ 

χεῖρον egos ες χαὶ uy δρισυὸν ὑπογραφιχόν: xal ἀπολογοῦνταί τινες 
λέγοντες ὅτι ἐπειδὴ χατὰ τὸν ποιητὴν τὰ χείρονα vind χαὶ μάλιστα ἐν ταῖς 
ὀνομασίαις (ἡμίονον γὰρ λέγομεν ἐχ τοῦ χείρονος ὀνομάζοντες χαὶ οὐχ 

2 τὸ om. T 9.10 προστεϑεῖσα om. Κα 10 post φωνὴ add. χαὶ V 

ταῦτα μὲν ἐν τούτοις om. V 12 ὑμᾶς] ἡμεῖς Κα: ἡμᾶς T 16 post ἔμεινεν 

add. ἀπορία πάλιν T 17 ἡμεῖς] ὑμῖν K: ἡυῖν T 17.18 xat πάλιν ---ὁριστοῦ 

om. T 19 post atop. add. ἐστι Καὶ zat ἑτερομέτρητα om. Καὶ 24 ὅρος] 
ὕριστος V! post ὅρος add. ἐστὶ V etepodptatos (utrobique) KT: (altero loco) V 

ante alt. étep. add. χαὶ Καὶ 27 ϑνητὸν---δεχτικόν] xat τὰ λοιπά KT χαὶ (ante 

οὐ) om. V 29 post μόνον add. yap V 32. 33 6 δὲ ὁρισμός---συμβεβηκότων 
om. K 82 “ata τὸν ποιητὴν] Hom. A 576 σ 404 
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΄ ς 

ἡμίϊππον), τούτου χάριν ὑπογ 
Ἀ Ὡς v 5 

ταῦτα wey οὗτοι. εστι δὲ 

ἠπόρησαν οἱ ἀπορήσαντες, 

ied , >} 

ὅτι πιϑανή ἐσ 
~ X σ ,f 

πρῶτον ΜΕΥ οτι οὐδεὶς 

΄ ‘ a, 

ov ορίσμον AcyOUEV 

τιν 

£5 

\ ~ te 

TO χειρὴν προταςᾶντες. 
ρ 2 “Δ 

ἢ λύσις, ry χαχῶς 
~ ~ σ 

τῶν παλαιῶν εἶπεν ὅτι 
5 

ὑπογραφιχὸν δρισμὸν δεῖ λέγειν, χαὶ οὐχ ὁρισμὸν ὑπογραφ οιχόν, δεύτερον 
΄ 

λέγει. γὰρ ὁ εἴτε οὕτως, οὐδὲν qj σημασία λυμαίνεται" 
σι 

» loa 

εἴτε οὕτως εἴπωμεν 
σ ? 4 \ 3 VF, \ eens 4 \ ΄ 

Ἀριστοτέλης ὅτι τὰ ὀνόματα χαὶ τὰ ρήματα πο τ τὸ αὐτὸ σηρμαῖ- 
5 \ Vc NS ae ~ ==) \ Pets = Vv χε AR) i= 

yOust® χαι γὰρ GO «Σοχρατὴς περίπατει χαι τὸ TEOLTAT εἴ “ὠχρατης TO 

αὐτὸ σημαίνουσ! καὶ τὸ [Πλάτωνος ᾿Αλχιβιάδης χαὶ ᾿ Δ) ΡΠ δος ΠΠλάτωνος τὸ 
ἌΞΩΝ , ΡῚ » \ ~ - -» 

αὐτο σηναινουσιν. EV οις σὺν dew uf πρᾶσις. 

, 

10 IIpaéis ¢. 

7 Go ~ ΄ 5 ¢ ΄ 

Αρξώμεϑα τοῦ τρίτου χεφαλαίου τοῦ λέγοντος πόϑεν λέγεται ὁρισμός. 
, ΄“ > ~ ~ > ~ as ΄ ΄ 

ἰστέον ὅτι ὁρισμὸς λέγεται ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐν τοῖς γηδίοις ὁροϑεσίων" 

χαὶ γὰρ οἱ ἀρχαῖοι ae duetpiav ἐχφεύγοντες, τήν τε πλεονεξίαν 
» 

~ ΄ 

χαὶ τὴν μειονεξίαν, ἐφεῦρον τὰ δροϑέσια, ἵνα διὰ τούτων τῶν μὲν οἰχείων 

ἀπολαύωσι, τῶν δὲ ἀλλοτρίων ἀπέχωνται. οὕτως οὖν χαὶ 6 ὁρισμὸς 7 oe 
/ A ~ \ id ’, \ Ui >} ‘ | ~ 5 4 

optCet TO πραῖμα TO UTOXSLUEVOY XAL Ywptsst GTO EX τῶν ἀλλοτρίων. οἷον 

ἐπὶ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου γυμνάσωμεν τὸν λόγον: ἀνϑρωπός ἐστι ζῷον 
X { \ ~~ Ἁ > “Ἃς Ὁ ld > | a \ ~ 

λογιχὸν ὕνητὸν νοῦ χαι ETLOTH UTS OEXATLXOV® LOND OLA τοῦ 

Seat b] ~ Ἁ v 7 , > 5 - 5 , 

ρισα αὑτον EX τῶν μὴ οντῶν (ων. οἷὴν SX τῶν αψύχων, 
‘ ν 

90 λογιχόν 2x τῶν μὴ ὄντων λογικῶν, οἷον τῶν ἀλόγων, διὰ δὲ 

dx τῶν ἀϑανάτων, διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν vod χαὶ ἐπιστήυης 
μ. ~ mes OM. 

παχραιώνων νυμφῶν, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐχ τῶν ὕνητῶν {2 

ϑνητοὶ af paxpatwves νύμφαι, αἵτινες πολλὰ ἔτη ζῶσιν" χαὶ τὰρ ζῷά 

ἀλλ᾽ 
~ 5) 

μανθάνουσι γὰρ ἀλλ᾽ οἴχοϑεν ἔχουσι τῇ φύσει τὴν 
‘ 

εἰσι xat ϑνητὰ χαὶ λογιχά, οὔχ εἰσι νοῦ ἐπιστήμης δεχτιχά" οὐ 

ἡνῶσιν χαὶ πᾶσαν ἐπι- 
> , 

μόνος ὃὲ ὃ ἀνῦρωπός ἐστι νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχός- χαὶ γὸ στήυην. 
γὰρ 

ανϑάνει τὴν nar’ ἐνέργειαν Ἰνῶσιν. ἰστέον δὲ ὅτι ἐν τοῖς ὅροις ἀντιπεπον- 
i] ἱ i 

ϑότως ἔχουσιν at ἘΞ πρὸς τὰ TOA" - ἡνίχα μὲν γὰρ ὃ ὅρος πλεονάσῃ ήτως ἔχ ἔξεις πρὸς τὰ πράγματα" ἡνίχα μὲν yap ὃ ὅρος πλεοναάσῃ 

οἷον ἐὰν εἴπω |‘ ἀνϑρωπός ἐστι 194: ταῖς λέξεσιν, ἐλλείπει τοῖς πραγμασιν, 

80 ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν γραμματιχόν᾽, ἐπλεόνασα 
H | Fond hae ᾽ 

- » ~ , μι ’ » ΄ 

υὲν ταῖς λέξεσιν, ἔλειψα δὲ τοῖς πράγμασιν (οὐδὲ πάντα ἄνϑρωπον wot- 

μόνον), 

πλεονάζει τοῖς πράγμασιν, οἷον ἐὰν εἴπω ᾿ ἀνϑρωπός ἐστι 
Gduny ἀλλὰ τὸν γραμματιχὸν ἡνίχα δὲ ἐλλείψῃ ταῖς λέξεσι, 

ζῷον λογικὸν ὕνη- 

δ ἐστιν om. V ἡ λύσις] ἀπολογία V 5 οὕτως. . οὕτως] 

ὁρισμὸν ὑπογραφιχὸν . . ὑπογραφιχὸν ὁρισμόν V λυμ. ἣ σημασία colloc. V 

5. 6 Ἄριστ.] De interpr. 10 p. 2001 8 σημαίνει KV (ef. v. 9) 9 σημαίνε: T 

ἐν οἷς σὺν ϑεῷ ἡ πρᾶξις om. TV 12 ὁρίων. ἤτοι ὁροϑεσίων T 18 οἱ γὰρ 

ἀρχαῖοι (καὶ om.) T 18 τοῦ] τὸ T 18. 19 ἐχωρίσαμεν V 20 μὴ ὄντων.-- 

οἷον τῶν om. KT 23 post ϑνητοὶ add. καίπερ V 23. 24 χαὶ yap ζ. εἰσὶ] 

εἰσὶ γὰρ ζ. KT 24 χαὶ ὃν. χαὶ λ.7 A. καὶ ὃν. T οὐχ εἰσὶ] οὐχὶ K: οὐχὶ καὶ T 

28 πλεονάσει ΚΥ͂ 31 an ἐνέλειψα ἢ (ef. p. 16,1) 82 ἐλλείψει KV 

2 ὅτι 
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ν Ὁ 9 ars ‘ ~ Sh 5 , ἊΝ es , το b] ‘ ’ 

tov ἐνέλιπον μὲν ταῖς λέξεσιν, ἐπλεόνασα ὃξ τοῖς πράγμασιν" οὐ γὰρ μόνον 
΄ \ \ 

τὸν ἄνϑρωπον ὡρισάμην, ἀλλὰ χαὶ τὰς μαχραίωνας νύμφας" χαὶ ταῦτα γὰρ 
ζῷα εἰσι χαὶ λογιχὰ χαὶ ϑνητά. χαὶ ὡς ἔλεγεν ᾿Ολυμπιόδωρος 6 φιλόσοφος, 

“θαυμαστόν τι ἐφεῦρεν ἢ φύσις υηχάνημα, ἔνδειαν πλουτοῦσαν χαὶ πλοῦτον 
‘ 

> " ~ ΄ e , , » ΄ 

ὑποχρινόμενον ἔνδειαν. εἰ δέ τις ἀπορεῖ λέγων ὅτι ἐάν, ὡς εἰρήχαμεν, or 

΄ 5 . ~ ΄ - Cw 

ς λέξεσιν, ἐλλείπῃ τοῖς πράγμασιν, πῶς ἐὰν εἴπω aviow- ἡνίχα πλεονάσῃ ταῖς 

πός ἐστι ζῷον erent ϑνητὸν ἀποῦνγοχον χαὶ τὰ ἑξῆς χαὶ πλεονάσω ταῖς 

λέξεσιν ὃ ὅρος, οὐχ ἐλλείπει τοῖς πράγμασιν (πάντα γὰρ ἄνθρωπον συμ.- 

περιέλαβον), λέγομεν ὅτι ἢ προστεϑεῖσα λέξις οὐδὲν πλέον σημαίνει τῆς 

10 ὑποχειμένης᾽ ταὐτὸν γάρ ἐστιν χατὰ τὴν σημασίαν τὸ ὕνητόν χαὶ tO 
ἀποϑνῆσχον. ἐπειδὴ οὖν οὐδὲν πλέον σημαίνει ἢ προστεϑεῖσα λέξις, τούτου 

χάριν οὐχ ἐποίησεν ἔνδειαν πραγμάτων. ταῦτα μὲν χαὶ τὸ τρίτον χεφάλαιον. 
ξ »717" φλ . “SEEN \ ΄ \ ν = , ΄ 

ἔλθωμεν δὲ χαὶ ἐπὶ τὸ τέταρτον χαὶ εἴπωμεν πόϑεν λαμβάνονεαι οἵ 

δρισμοί. ἰστέον ὅτι of ὁρισμοὶ Je Rea ἢ ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου 7 ἀπὸ 

15 τοῦ τέλους ἢ ἀπὸ τοῦ συναμφοτέρου, τοῦτ᾽ ἔστιν ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου ἅμα 
΄ 

χαὶ τοῦ τέλους. ἀλλὰ πρῶτον εἴπωμεν τί ἐστιν ὑποχείμενον χαὶ tt ae 

ἐνεργεῖ, τέλος 68 οὗ χαταστοχάζεται χαὶ ᾧ χαραχτηρίζεται χαὶ οὗ χάριν 
‘ 

τέλος. ἰστέον ὅτι ὑποχείμενόν ἐστι περὶ ὃ χαταγίνεται ἢ τέχνη χαὶ περὶ 
2 

πάντα ποιεῖ. οἷον τῆς μὲν τεχτονιχῆ)ς ὑποχείμεναά εἰσι τὰ ξύλα (περὶ ταῦτα 
20 γὰρ χαταγίνεται χαὶ ἐνεργεῖ), τέλος ὃὲ τὸ ποιῆσαι σχάμνον ἣ ϑρόνον 7 τι 

τοιοῦτον. χαὶ πάλιν τῆς ἀστρονομίας ὑποχείμενά εἰσι τὰ οὐράνια σώματα, 
τέλος ὃξ οὐ τὸ ποιῆσαι ὅμοια τούτοις, ἀλλὰ τὸ εἰδέναι τὴν χίνησιν αὐτῶν. 

: τ : 
οὕτως οὖν χαὶ ἢ φιλοσοφία ἔχει χαὶ ὑποχείμενον χαὶ τέλος. χαὶ ὑποχεί- 

μενα μὲν ἔχει πάντα τὰ ὄντα τέλος δὲ τὴν γνῶσιν αὐτῶν, τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ 
“1 Ns Sa a , ΄ - Q..~ \ \ ε ΄ σ΄ , 
25 εἰδέγαι αὐτὰ χαὶ διὰ τούτου ὁμοιωϑῆναι Dew: χαὶ γὰρ 6 φιλόσοφος ὅμοιός 

ἐστι τῷ Dew, ὡς δηλοῖ χαὶ ἢ [[υϑία λέγουσα περὶ Λυχούργου νομοϑέτου 
Vv , a ‘ , ΄ \ 4 ν᾿ 

τε ὄντος χαὶ φιλοσόφου (ot γὰρ πάλαι φιλόσοφοι χαὶ νομοϑέται ἦσαν)" 
vr . or , =a. \ , , 
ἥλυϑες, ὦ Λυχόύεργε, ἐμὸν ποτὶ πίονα νηόν" 

δίζω 7, σε ϑεὸν μαντεύσομαι ἠὲ χαὶ ἀνδρα. 

90 ἀλλ᾽ ἔμπης σε ϑεὸν μαντεύϊσομαι, ὦ Λυχόεργε. 1349 
διστάζει GE οὐχ ὡς ἀγνοοῦσα τί αὐτὸν χαλέσῃ χαὶ δεομένη εἰς τοῦτο ἄλλης 

Πυϑίας, ἀλλ᾽ ἵνα δείξῃ ἀμφήριστον τὴν τοῦ ϑεοῦ φύσιν χαὶ τὴν τοῦ ἀνδρός, 

ὅϑεν ἐπιφέρει 
ΣΑΣ, Ὅν, 

ἀλλ᾽ ἔμπης σε ϑεὸν μαντεύσομαι. 

1. 2 οὐ γὰρ---νύμφας] καὶ γὰρ χαὶ τὰς μαχρ. νύμφας ὡρισάμην T 3 καὶ (ante λογ.) om. T 

4 εὗρεν Καὶ ὃ ἐὰν om. V 6 ἐλλείπῃ Scripsi: ἐλλείπει libri 9 σημ.] δηλοῖ KT 

11 οὗν] γὰρ T σημ..] δηλοῖ T 15 ἅμα om. V 18 ᾧ scripsi: οὗ libri 
19 pév om. KT ὑποχείμενον Καὶ 21 χαὶ (ante πάλιν) om. T ἀσώματα ΚΤ' 

23 χαὶ (post ἔχει) om. T 23. 24 ὑποχείμενον KT 25 τούτου Vat. 2253: τοῦτο KTV 

25. 26 xat γὰρ---ϑεῷ om. T 26 Ivdta} ef. Herod. I 65 τοῦ νομοϑέτου V 
27 te om. T ὄντος om. Καὶ πάλαι] παλαιοὶ Καὶ 28 ἤλυϑες ΕἸ.: ἦλθες KTV 

21 . 29 Λυχόεργε El.: Λυχοῦργε KTV 29 δίζω El.: δίζων KTV ἠὲ καὶ ἄνδρα El: 

7, ἄνθρωπον ἤ γε καὶ ἄνδρα KT: 7 ἄνϑρωπον εἴ γε χαὶ ἄνδρα V 91 αὐτὸν χαλέσῃ scripsi: 

αὐτὸν καλέσει KT: χαλέσει αὐτὸν V εἰς τοῦτο om. T 32 ἀναμφήριστον KT 

τῇ τοῦ ϑ. φύσει χαὶ (καὶ om. T) τὴν tod ἀ. KT 33 ὅϑεν χαὶ ἐπιφέρει Brand. 
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“ῇς Se redein- Wa a Be ny aren) pete ἐστ ΡΥ amma an nel a Orr δὲ τέλειος φιλόσοφος ὅμοιός ἐστὶ τῷ Dew, δῆλον, ἐπειδὴ τοῖς αὐτοῖς 
ἔσπσξω vo LV 5) ΝῊ yn Mehe > yrnnicer (0) 

ARSC TO STE, οἰσπξερ χα! ὦ vens WOTSO γάρ 9 veos χαραχτηριςεται τῷ 
5 

KAYO χαὶ τῷ γνωστιχῷ χαὶ TH δυνατῷ, ὡς χαὶ ἣ ποίησις δηλοῖ λέγουσα 

Mv 

\ ‘ ~ > € ~ 

πὶ wey τοῦ ἀγαθοῦ 

or ϑεοὶ δωτῆρες ἐάων, 
3) ‘ X ~ ~ 

ἐπὶ O& TOD γνωστιχοῦ 

ϑεοὶ δέ te παντα ἴσασιν, 
SIN Ε κω τας - 
ἐπὶ 6& τοῦ δυνατοῦ 

ἘΝ ϑξοὶ ὃέ τε πάντα δύνανται, 
A SEN \ , \ ΄ fy + ~ 

10 τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον χαὶ ὁ τέλειος ets τοῖς τρισὶ τούτοις yapaxty- 
᾿ ’ὔ ar ~ "» ~ ‘ n ~ \ ~ 

ρίζεται, λέγω δὴ τῷ ἀγαϑῷ χαὶ τῷ YYWOTLAL χαὶ τῷ δυνατῷ" χαὶ τῷ 
. » ~ σ σ ὃ © \ ~ ~ ΄ ΄- \ e ΄ 

μὲν ἀγαϑῷ, ὅτι ὥσπερ 6 ϑεὸς προνοεῖται τῶν πάντων, οὕτω χαὶ ὃ φιλό- 
- ~ ~ > as 5 \ » ‘ 

σόφος πρωνοεῖται τῶν ἀτελῶν ψυχῶν χαὶ ἐπὶ τὸ τέλειον αὐτὰς ἄγει διὰ 
" - > , 3 ’ > P 

TOD αγνοούσας αὐτὰς ἐπὶ THY γνῶσιν μεταφέρξιν᾽ τᾷ 
ate es a. Ca x iP an Sy, Ne Ὁ ΕΝ ΠΣ “ ano gee ΟΣ ines 

15 ὥσπερ τὸ ϑεῖον πάντα γινώσχει, οὕτω χαὶ ὃ τέλειος φιλόσηφος ἐπα ioe 
[Ὁ ~ οσ ns = = Ν 

VELOV ὁσα GUVATAL χα' o- 

, = ~ >) x ~ a 

TAVITA γινώσχειν’ τῷ OE δυνατῷ, ὅτι ὥσπερ τ 
ὅσ 

° Cc. ~ io) a Q = 

o ΄ " 5 9. ) 

οὕτω χαὶ ὃ τέλειος φιλόσοφος ὅσα δύναται χαὶ βούλεται. ἀλλ 
= \ f \ δὶ σ \ σ L μὲν τοῦ ϑεοῦ ἀντιστρέφει (xa! γὰρ ὅσα δύναται χαὶ βούλεται χαὶ ὅσα 

2 OM WW 

>) \ ‘ “4 o ‘ 

BPRE SA χαὶ δύναται), ἐπὶ GE τοῦ φιλοσόφου οὐχ ἀντιστρέφει: ὅσα μὲν τὰρ 

τῷ Oo & cy ἐς αται, βούλεται, οὐχ ὅσα δὲ βούλεται, δύναται" ἐὰν γὰρ βουληϑῇ τι ἀδύνατον, 

οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι: οἷον ἐὰν βουληϑῇ τῷ δαχτύλῳ ἅψασϑαι τοῦ 

οὐρανοῦ, οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι. χαὶ ἀποροῦσί τινες λέγοντες" πῶς 

φατε τὸν φιλόσοφον τῷ δυνατῷ παραπλησίως χαραχτηρίζεσϑαι τῷ τ 

ὅπου γε ἐπὶ μὲν τοῦ ϑεοῦ ἀντιστρέφει, ὡς eras ἐπὶ 6& τοῦ φιλοσόφου οὐχ 

95 ἀντιστρέφε!; χαὶ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι τοῦτο λέγομεν, ἐπειδὴ ταῦτα βούλεται 
΄ \ 5 \ 5 - ἢ’ ~ . 

ὃ τέλειος φιλόσοφος χαὶ τούτων ἐρᾷ, ὧν χαὶ τὐχεῖν δύνατα!" τῶν γὰρ 
>) , a) = , Va , 5 

ἀδυνάτων οὐχ 204%" Ὁ Ἰὰρ χατὰ τοὺς Στωϊχοὺς μεγίστη ἐνδεια € 
- ΕΟ Ὁ» Ἢ yee ΄ ΄ ay 

τῶν ὀρέξεων ἀπληστία. ἰστέον δὲ 

στιν 7 
δ 

τι προϊόντες ἔχουεν δεῖξαι ὅτι ἄλλως 
, Ψ \ A J ~ ~ \ 4 > \ \ \ \ πώς ἐστι τὸ γνωστιχὸν παρὰ τῷ Dew xat τὸ ἀγαϑὸν zat τὸ δυνατὸν xat 

80 ἄλλως πως παρὰ τῷ φιλοδύφ ow. 
ΕΝ ε - ΕΞ 5 , 4 

Act τοίνυν γινώσχειν ὅτι of ὅροι ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου Rom Πανονταν ἢ 
~ ’, " 5 - li ~ 4: ied 

τοῦ τέλους ἣ ἀπὸ τοῦ συναμφοτέρου, τοῦτ᾽ ἔστιν ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου ἅμα 
ἘΆΝ Ὁ ~ ¢ , ΄ ~ ἣν, if 

χαὶ τοῦ τέλους. χαὶ ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου μέν, ὡς ὅταν εἴπωμεν ὅτι latprx7, 

1 τῷ om. Καὶ 3 τῷ γνωστιχῶ zat τῶ ἀγαϑῶ coll. KT 4 ποίησις] Hom. ὃ 32 

ὃ 379. 468 x 306 4 ἐπὶ μὲν τοῦ ἀγαϑοῦ om. KT 5 δοτῆρες KT 

fe Om. T 11 zat (post ἀγαϑῷ) om. T 12 τῶν om. Κα ἁπάντων T 

14 τοῦ] τὸ TV ἀγνωούσας T 18. 19 ὅσα Sbv.—S5v.] ὅσα βούλ. καὶ δύν. χαὶ ὅσα 

δύν. βούλ. K: ὅσα βούλ. χαὶ δύν. (rel. om.) T 19 μὲν om. Κα 20 γὰρ om. Κα 

21. 22 οἷον---ποιῆσαι om. V 22 λέγοντες om. K 23 τῷ δυνατῷ om. Καὶ 

24 ye om. KV 25 post λέγομεν add. ὅτι T 27 χατὰ τοὺς Στωϊχοὺς] 

ef. Zelleri Phil. Gr. IV? p. 251 28 δὲ om. Καὶ 29 χαὶ τὸ δυνατὸν zal τὸ ἀγαϑόν 

eolloc, T.. .', 90, πῶς om. KT _ Tapa] περὶ T 32 ἀπὸ (ante τοῦ συναμφῳ.) 

om. T ὥ832. 33 τοῦτ᾽ ἔστιν- τέλους om. Τ' 33 ὑποχ.] συνυποχειμένου K 

ὅτι om. T 
Comment. in Arist. XVII12. Davy. Proleg. et in Porph. Isag. 2 
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τῷ σι 

Ω 
v 

9 σι 

Ι. ὃ ἀνϑρώπινα T 2 ὅτι om. K ἡ ἰατριχὴ V 4. ὅ τοὺς δύο ὅρους 

DAVIDIS PROLEGOMENA PHILOSOPHIAE ec. 6 

ἐστι τέχνη 1 ia τὰ ἀνθρώπεια σώματα χαταγινομένη (περὶ ταῦτα γὰρ χατα- 
γίνεται), ἀπὸ τοῦ τέλους 62, ὡς ὅταν εἴπωμεν ὅτι ἰατρική ἐστιν τέχνη ὑγείας 

A) περιποιητιχή alee γὰρ τῆς Sere τὸ THY nae ote φυλάξαι 7 

τὴν ἀποῦσαν ἀναχαλέσασϑαι), | ἀπὸ τοῦ συναυφοτέρου δέ, ὡς ὅταν εἴπωμεν 135r 

τοὺς δύο ὅρους συνάψαντες “ἰαχτριχή ἐστι τέχνη περὶ τὰ ἀνϑρώπεια σώματα 

χαταγινομένη ὑγείας περιποιητιχή᾽. οὕτως οὖν zat τὴν φιλοσοφίαν ὁριζόμεϑα 
ἀπὸ υὲν τοῦ ὑποχειμένου, ὡς ὅταν εἴπωμεν ᾿φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις ϑείων 

τε χαὶ ἀνϑρωπίνων πραγμάτων᾽, ἀπὸ δὲ τοῦ τέλους ᾿Φιλοσοσία ἐστὶν δμοίωσις 

Jem χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ᾽, ἀπὸ τοῦ συναμφοτέρου δέ, ὡς ὅταν 

εἴπωμεν ᾿ φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις ϑείων te χαὶ ἐπ πατῇ πραγμάτων ὁμοί- 

wos ϑεῷ χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνϑρώπῳ᾽. xat ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 

᾿Αποροῦσι δέ τινες λέγοντες ὅτι πῶς φατε τοὺς ὅρους ἣ ἀπὸ τοῦ 

ὑποχειμένου λαμβάνεσϑαι i ἀπὸ tod téhovs 7 ἀπὸ τοῦ συναμφοτέρου, 

ὅπου ye εἰώϑαμεν λέγειν ὅτι πάντες οἱ ὅροι ἀπὸ γένους χαὶ συστατιχῶν 

διαφορῶν λαμβάνονται: χαὶ λέγουσί τινες ταύτην τὴν αἰτίαν, ὅτι ἐπὶ μὲν 

ποὺ 

Ov τοῦτο πραγμάτων ἀπὸ γένους χαὶ συστατιχῶν διαφορῶν pao) o 
\ 

οἱ ὅροι, οἷον ὡς Ext τοῦ ἀνϑρώπου, Ext δὲ τῶν τεχνῶν ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου hap- 

βάνονται 7 ἀπὸ τοῦ τέλους ἣ Ex τοῦ συναμφοτέρου, ὡς ἐπὶ τοῦ προρρηϑέντος 

παραδείγματος. ταῦτα μὲν οὗτοι. χαχῶς δὲ λέγουσι, πρῶτον μὲν ὅτι τὴν ἀπορίαν 

οὐχ ἔλυσαν’ ἢ γὰρ ἀπορία ἔχει ὅτι πάντες οἱ ὅροι ἀπὸ γένους xat συστα- 
‘ \ 

τιχῶν διαφορῶν λαμβάνονται, οὗτοι δὲ εἶπον τινὰς μὲν τῶν ὅρων ἀπὸ 
“ 

γένους χαὶ συστατιχῶν διαφορῶν λαυβάνεσϑαι, τινὰς δὲ 7 ἀπὸ τοῦ ὕποχει- 
υένου 7] ἀπὸ τοῦ τέλους 7 Ex τοῦ συναμφοτέρου, τοῦ ὑποχειμένου ἅμα χαὶ 

τοῦ τέλους. δεύτερον ὃὲ ὅτι χαχῶς ἐπέλυσαν: εὑρίσχουεν γὰρ χαὶ ἐπὶ 

τῶν φυσιχῶν τὸν ὅρον ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου χαὶ τέλους λαμβανόμενον, ὡς 

ἐπὶ τοῦ ϑυμοῦ" οὗτος γὰρ φυσιχόν ἐστι χαὶ ὅμως ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου 
\ ow ἐᾷ ΄ leak C > , , A σ Υ̓ >) i? ~ 

χαὶ τοῦ τέλους δριζόμεϑα αὐτόν: λέγομεν yap ὅτι ϑυμός ἐστι ζέσις τοῦ 
περὶ χαρδίαν αἵματος πρὸς ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως. χαὶ ἰδοὺ ἢ μὲν ζέσις τοῦ 

εν τ χαρδίαν αἵματος ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου ἐστί (χαὶ γὰρ τῷ ϑυμῷ 

περὶ τὴν χαρδίαν αἴυα ὑπόχειται), τὸ δὲ ᾿ πρὸς ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως᾽ ἀπὸ 
/ ay \ ~ ~ A 5 l4 o ~ ~ A 5 ΓΦ 

τοῦ τέλους" τέλος γὰρ τοῦ ϑυμοῦ τὸ ὀρέγεσϑαι τοῦ λυπῆσαι τὸν ἀντιλυπής- 

σαντα. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. ἔστι δὲ εἰπεῖν ὅτι χαλῶς λέγομεν πάντας 
- - ΄ ¢ τοὺς ὅρους ἀπὸ γένους χαὶ συστατιχῶν διαφορῶν λαμβάνεσϑαι" χαὶ yap ot 

ay ἐχ τοῦ τέλους λαμβανόμενοι χαὶ οἱ ax tod ὑποχειμένου χαὶ of ex τοῦ 

συναμφοτέρου ἔχουσι χαὶ γένος χαὶ συστατιχὰς διαφοράς, οἷον ἰατρική ἐστι 

eu περὶ τὰ ἀνθρώπεια σώματα xataytvoudvy: ἰδοὺ ἐνταῦϑα ἀντὶ 

γένους μὲν εἴληπται τὸ τέχνη, ἀντὶ δὲ συστατικῶν διαφορῶν at λοιπαὶ 

συνάπωμεν χαὶ εἴπωμεν T 5 τέχνη om. Κα 6 χαταγιν.] γινομένη Κα 
8 te om. T gu. ἐστὶν om. KV 10. 11 an ὁμοιουμένη 13 λαμβάνετε V 

τοῦ (ante ὑποχ.) om. V 19 δὲ om. V 23 éx] ἀπὸ T 23. 24 τοῦ 17 

brox.—téA.] box. xal τέλους T 25 tod om. T ante téA. add. tod Κα 
30 

90 

τὴν om. K 31 τοῦ (ante λυπ.) Vat. 2253: om. KTV 35 ἡ latp. T 

χαταγιν.] γινομένη T 37 et p. 19,2. 8 συστατιχῆς διαφορᾶς V 
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5 

λέξεις. | χαὶ πάλιν ὩΣ ἐστι τέχνη ὑγείας περιποιητιχή" ἰδοὺ ἐνταῦϑα 18ὅν 
΄ sheets , re tp Ὥ - 

τὸ μὲν τέχνη ἀντὶ Ἰένους εἴληπται, αἱ δὲ λοιπαὶ λέξεις ἀντὶ συστατιχῶν 
[4 διαφορῶν. χαὶ πάλιν ἰατρική ἐστι τέχνη περὶ τὰ ἀνθρώπεια σώματα χατα- 

γινομένη ὑγείας περιποιητιχή" ἰδοὺ ἀντὶ μὲν γένους εἴληπται τὸ τέχνη. ἀντὶ 

σι δὲ συστατιχῶν διαφορῶν ai λοιπαὶ λέξεις. χαὶ πάλιν φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσι 
‘ | 

ὑείων te χαὶ seco ey πραγμάτων ἰδοὺ ἐνταῦϑα ἀντὶ μὲν γένους εἴληπται 

τὸ γνῶσις, ἀντὶ δὲ συστατιχῶν διαφορῶν αἱ λοιπαὶ λέξεις. ταῦτα μὲν ἔχει 

χαὶ τὸ τέταρτον χαφαάλαιον. 
, δι ΄ ΄ δ ~ -" , 

Πέμπτον 6& ὑπάρχει χεφάλαιον, ἐν ᾧ ζητοῦμεν ποῖος τέλειος ὁρισμὸς 

10 χαὶ ποῖος ἀτελής. ἰστέον ὅτι τέλειος ὁρισμός ἐστιν ὃ ἀντιστρέφων πρὸς 
e ΄ > ra 5) 5) v ~ ~ 

τὸ δριστόν, οἷον ὡς ὅταν εἴπωμεν ὅτι εἴ τι ἀνϑῦρωπος, τοῦτο χαὶ ζῷον 

λογιχὸν ϑνητὸν νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν, χαὶ εἴ te ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν wel ι ! 

νοῦ χαὶ ἐπιστήμης Gextixdv, τοῦτο ἄνϑρωπος. ἀτελὴς ὃξ ὀρισυός ἐστιν ὃ 

μὴ. ἀντιστρέφων" χαχία γὰρ ὅρου ἐστὶ τὸ μὴ ἀντιστρέφειν. τοῦτο δὲ γίνεται 
5 ~ ty x o > ΄ \ \ > ε σ 

15 ἐχ τοῦ πλεονάζειν τὸν ὅρον ἡ ἐλλείπειν: χαὶ γὰρ οὗτος ὃ πλεονάζων ὄρος : Ι 
> ΟῚ > » as \ (Neen ~ Ne) ΥΣ 

οὐχ ἀντιστρέφει, οἷον ἄνϑρωπός ὃς ἐστι ζῷον λογιχὸν Le νοῦ χαὶ ἐπι- 

στήμης δεχτικὸν γραμματικόν: οὗτος γὰρ πλεονάζων οὐχ ἀντιστρέφει" εἴ τι 
Α \ ~ Ἀ Ἐ δὺς ~ im aS a4 . ny d υὲν γὰρ ζῷον λογικὸν ϑνητὸν vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν γραμματιχόν, 

τοῦτο ἄνθρωπος, οὐχ εἴ τι ὃὲ ἄνϑρωπος, τοῦτο ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν νοῦ 

20 χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν τοσοῦ οὐ γὰρ πᾶς ἄνϑρωπος γραμματιχός 
\ > ΄ > 4 

ἐστι. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὃ ἐλλείπων ὅρος ἀντιστρέφει’ οἷον ἄνϑρωπός ἐστι 

ζῷον λογιχόν- ἰδοὺ γὰρ οὗτος ὃ ὅρος ἐλλείπων οὐχ ἀντιστρέφει" εἴ τι μὲν 

“ap ἄνϑρωπος, τοῦτο ζῷον λογιχόν, οὐχ εἴτι δὲ ζῷον λογιχόν, τοῦτο ἄνϑρωπος" 
Ὁ αξνον; τίν, ὀργαῖς ἃ ΝΣ χήν. BAKA nal cervehor xal Satwove οὐ μόνον γὰρ ἀνϑρωπός ἐστι ζῷον λογιχόν, ἀλλὰ χαὶ ἄγγελοι χαὶ δαίμονες. 

ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. τῷ or 

Ζητήσωμεν δὲ λοιπὸν ποῖοι 2x τῶν προρρηϑέντων ὅρων εἰσὶ τέλειοι. 

ἰστέον ὅτι of ἐχ τοῦ συναμφοτέρου, ἤγουν of ἐξ ὑποχειμένου ἅμα χαὶ 

τέλους, μᾶλλόν εἰσι τέλειοι (οἷον τεχτονιχή ἐστι τέχνη περὶ ξύλα χατα- 

γινομένη ϑρόνου περιποιητιχή), οἱ δὲ ἐκ tod ὑποχειμένου μόνου ἣ χαὶ 

80 ἀπὸ μόνου τοῦ τέλους ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οὔχ εἰσι τέλειοι, οἷον ἐὰν 

| εἴπωμεν “ἰατρική ἐστι τέχνη περὶ τὰ ἀνϑρώπεια σώματα χαταγινομένη᾽, οὐχ 
ἀντιστρέφει: εἴ τι μὲν γὰρ ἰατρική, τοῦτο τέχνη περὶ τὰ ἀνθρώπεια σώματα 

| χαταγινομένη, οὐχ εἴ τι δὲ τέχνη περὶ τὰ ἀνθρώπεια σώματα χαταγινομένη, 
| τοῦτο ἰατρική: οὐ γὰρ μόνη ἣ ἰατριχὴ περὶ τὰ ἀνθρώπεια σώματα χατα- 

35 γίνεται, ἀλλὰ χαὶ ἢ γυμναστιχὴ χαὶ ἢ χομμωτιχὴ χαὶ ἣ χουρευτιχή. xat 

1—3 χαὶ πάλιν ἰατριχή ἐστι τέχνη ὑγείας - διαφορῶν om. Τ' 1 τέχνη (ante ὑγείας) om. V 

6 τε om. Τ' μὲν γένους] τούτων T acon aed 9 ὑπῆρχε KV 

δρισμὸς ὅρος T 10 ἐστιν ὁρ. coll. T 11 ὅτι om. KV 13 vod xa; 

ἐπ. δεχτ.] xat ta ἑξῆς T τοῦτο zat avtp. V 15 ἢ ἐλλ.] ἣ ἐκ τοῦ ἐλλείπειν KT 

17 οὗτος--- ἀντιστρέφει om. T οὗτος] οὕτως V; eicias 19 τοῦτο χαὶ ἄνϑρ. KV 

20. 21 ἐστι ypap. colloc. T 21.22 οἷον --- ἀντιστρέφει om. KV 24 yap 

avip. T ζῷον om. T 28 μᾶλλον om. T 29 περιπ.] ποιητιχή T 

29. 30 ἢ ἀπὸ tod τέλους (xat et μόνου om.) T 32. 33 ἀνθρώπινα T 35 xop- 

μοτιχὴ T 
ΟΣ" 
= 
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4 v ao mrs) 2 Ἧς ΕΞ a <& yo Away ζέσις en tment τὴν 3 AL σι τὴς Ps πάλιν ἐὰν εἴπω ὅτι μι" ἐστι ζέσις τοῦ περὶ τὴν ἔβρῦτον αἴματος, οὐχ 

ἀντιστρέφει" εἴ τι μὲν γὰρ ϑυμός, τοῦτο ζέσις τοῦ περὶ τὴν χαρδίαν αἵματης, 
v > ws ~ \ σ ~ Lf 

οὐχ st τι ὃς ζέσις TOL τι τὴν χαρὶ δίαν αἵματος, τοῦτο ϑυμός" δύναται 1368 

yap ζέσις εἶναι τοῦ περὶ τὴν χαρδίαν atuatos ual ἀπὸ πυρετοῦ. χαὶ πάλιν 
5 ΄ > 5 

5 ἐὰν εἴπω ὅτι ῥητοριχή ἐστι πειϑοῦς Syproupyos, οὐχ eel were et Tt 
δ ΡΞ yy πτοῆτο Tetnn- 4 Ve “τε μὲν γὰρ βητοριχή, τοῦτο πειϑοῦς δημιουργός, οὐχ εἴ τι GE πειϑοῦς δημιουργός, 

τοῦτο ῥητοριχή" οὐ μόνη γὰρ ἢ βητοριχὴ πειϑοῦς δημιουργός, ἀλλὰ χαὶ 4 
. \ 

Or φιλοσοφία. πρόσχειται δὲ ἀνωτέρω “ὡς oe τὸ πλεῖστον oux 

εἰσι τέλειοι οἱ ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου μόνου λαμβανόμενοι ἣ οἱ ἀπὸ τοῦ 

Ω . 10 τέλους μόνου᾽, ἐπειδὴ ἔστιν ὅτε εὑρίσχεται χαὶ ὃ ex τοῦ ὑπαχξιισῖοι 
5 

μόνου NE Po Tes ὅρος τέλειος, οἷον ὡς ἐπὶ τῆς ὑαλουργιχῆς᾽: ἐὰν γὰρ 

εἴπωμεν ὅτι δαλουργιχή ἐστι τέχνη περὶ ὕαλον χαταγινομένη, τέλειός ἐστιν 
ὅρος" εἴ τι μὲν γὰρ δαλουργική ἐστι, τοῦτο τέχνη περὶ ὕαλον χαταταγινο- 

μένη, χαὶ εἴ τι περὶ ὕαλον χαταγινομένη, τοῦτο τέχνη ἐστὶν δαλουργιχή" 

15 τῇ γὰρ ὑαλουργιχῇ μόνῃ ὑπόχειται ὁ ὕαλος. ἐπὶ δὲ τῆς φιλοσοφίας χαὶ 
ἀπὸ τοῦ τέλους μόνου χαὶ ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου τέλειός ἐστιν Optawos. 

, 

{ ἐπὶ τῆς φιλοσοφίας 6 ἐχ μόνου τοῦ ὗπο- 
΄ 

χαὶ ἀποροῦσί τινες λέγοντες διὰ τ 
΄ σ / ΄ > r ἊΨ , ~ / \ » ~ χειμένου ὅρος τέλειός ἐστι χαὶ ὁ ἐχ μόνου τοῦ τέλους. χαὶ ἔστιν εἰπεῖν, 

ε ΄ ~ , 3 

ἐπειδὴ χαὶ τὸ ὑποχείμενον τῇ φιλοσοφίᾳ αὐτῇ wovy ὑπόχειτα! χαὶ οὐχ 

90 ἄλλῳ τινί (τῇ γὰρ φιλοσοφίᾳ μόνῃ ὑπόχειται πάντα τὰ ὄντα), χαὶ παλιν 

χαὶ τὸ τέλος τῆς φιλοσοφίας αὐτῆς μόνης ἐστὶ τέλος" μόνη γὰρ ἢ φιλοσοφία 

τὴν Ἰνῶσιν πάντων τῶν ὄντων ἔχει χαὶ Ge αὐτῆς Oucrodta τῷ Yew. ταῦτα 

χαὶ τὸ πέμπτον χεφάλαιον χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις 

25 Μεμαϑηχότες τὸ πέμπτον χαφάλαιον ζητήσωμεν xat τὸ ἕχτον, ἐν w 
‘ 

X λέγομεν πόσοι χαὶ ποῖοι τῆς φιλοσοφίας εἰσὶν Oprowol. εἰσὶ δὲ οὗτοι" 
- \ ΄ ΄ - me , 

πρῶτος μὲν ὃ λέγων φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις τῶν ὄντων ἢ ὄντα ἐστί, 
> >\ ~ / , ΄ 2 « 
δευτέρος ὃὲ γνῶσις ϑείων τε χαὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων᾽. τρίτος ᾿ μελέτη 
ϑανάτου᾽, τέταρτος ᾿δυοίωσις Dew χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνϑρώπῳ᾽, πέμπτος 
Cus 2 ΄ > ~ , 

30 TEX τεχνῶν χαὶ extotyuy ἐπιστηυῶν᾽, ἔἕχτος “φιλοσοφία ἐστὶ φιλία 
σοφίας᾽ χαὶ ταῦτα μὲν τὸ ἔχτον χεφάλαιον. 

1 περὶ τὴν καρδίαν] περιχαρδίου (constanter) T 4 τοῦ πυρετοῦ K 5 ὅτι om. KV 
7 μόνον T 8 -“πρόχειται V 9 μόνου (post ὑποχ.) om. K post λαμβ. add. 

ὅροι T 9.10 ἢ οἱ---τέλους μόνου om. T 10 χαὶ ὁ om. T éx] ἀπὸ T 

12 ὅτι om. T 13 ὁ ὅρος V yap om. T ἐστι om. T 14 ἐστὶν 
om. T 15 μόνης Καὶ 16 ὁ ὁρισμός TV 18 ante χαὶ 6 add. ὡσαύτως Τ΄. 
18 pr. xat om. T 19. 20 zat οὐχ ἄλλω τινί om. T 20 τῇ γὰρ φιλ.] ταύτη γὰρ T 

ὑπόχεινται K 22 πάντων om. T 23 xat ἡ παρ. mp. om. T 25 ante τὸ 
πέμποι. add. xat T 26 ἐλέγομεν V οἱ ὁρισμοὶ T 27 πρῶτον ἢ ΠῚ 

ἐστί Brand.: εἰσί KTV (εἴ. p. 28,16) 28 post δὲ add. ἐστι KV γνῶσις post 

πραγμ. coll. T τε om. T 28—380 τρίτον .. τέταρτον .. πέμπτον .. ἕχτον T 
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Ἕβδομον δέ ἐστι χεφάλαιωον, διὰ τί τοσοῦτοί εἰσιν οἱ τῆς κε: 
ὁρισμοὶ χαὶ μήτε πλείονες υήτε ἐλάττονες. χαὶ ἔστιν εἰπε 
ὑΐαν μὲν ἀπὸ διαιρέσεως, ἑτέραν δὲ ἀριϑμητιχήν. ἔστ' δὲ ἢ ἀπὸ διαι- 
ρέσεως αὕτη" εἰσί τινα ὑφεστηχότα μέν, μὴ ὀνομαζόμενα δέ, ὡς ἐπὶ τῶν 

ἜΝ wv mn τ ἢ ~ ᾿Ξ \ 2 = nic 9 , 5 ~ € ~ ὄντων ἐν τῷ βυϑῷ xal ἐν τοῖς ἀβάτοις ὄρεσιν" εἰσὶ γάρ τινα ἐν τῷ Boda, 
‘ ι 

σι 

ἅτινα εἰσὶ μέν, οὐχ ὀνομάζονται δὲ διὰ τὸ μὴ γινώσχεσϑα! bo’ Fua@y. χαὶ τ Wey, ἢ νομαςο Ξ οἰά τὸ μὴ γινωώσχεσῦσαι VO Ἡμῶν. xXaL 

πάλιν εἰσί τινα ὀνομαζόμενα μέν, wh ὑφεστηχότα 
> 

, ~ \ > C 5 

χενταύρου" τοῦτο γὰρ ὀνομάζεται μέν, οὐχ ὑφέστηχε δέ: | od yap ἔστιν 136+ 

ἱπποχένταυρος. χαὶ πάλιν εἰσί τινα χαὶ ὀνομαζόμενα χαὶ ὑφεστηχότα, ὥσπερ 
" ΄ ὯΝ 

εἰσὶν. ἢ ὃξ φιλοσοφίᾳ. 
‘ ‘ 

a 

ia wv id 

10 0 ἀνϑρωπος χαὶ αἱ ξχναι" χαὶ γὰρ δἰ ς νβαὶ κα 
\e 

ε 

χαὶ ὀνομάζεται χαὶ ὑφέστηχεν, ὡς ἐν τῷ 
Vv “ 5 ε ΄ 

πρώτοις τὴν Bape? ἔχει" χαὶ γὰρ ἢ φιλοσοφία patnp τῶν τεχνῶν χαὶ 
5 

ἰ ἔστι μεμαϑήχαμεν. χαὶ ἐν ( 

ἐπιστημῶν ἐστιν" ἐξ αὐτῆς γὰρ τὰς ἀρχὰς χαὶ at τέχνα! zal αἱ ἐπιστῆμαι 

ἘΠ ΩΣ οἷον ὃ γεωμέτρης λαμβάνει ὁμοληγούμενον ὅτι σημεῖόν 

15 ἐστιν οὗ μέρος οὐδέν" τούτου δὲ τὴν αἰτίαν ὁ φυσιχὸς φιλόσοφος Olde. χαὶ 

πάλιν 6 ἰατρὸς λαμβάνει ὁμολογούμενον ὅτι Ex τῶν τεσσάρων στοιχείων 
\ 

τὰ ανυρώπεια σώματα συνίστανται" τούτου d= τὴν αἰτίαν ὁ φυσιχὸς φιλό- 
\ Gowos olde. χαὶ πάλιν ὃ Ἰραμματιχὸς λαμβάνει ὁμολογούμενον ὅτι τὸ Gi 

—" , >) fe n ‘ ΄ \ : 

χαὶ τὸ ὦ μαχρά εἰσι" τούτου GE τὴν αἰτίαν ὃ μουσιχὸς φιλόσοφος οἶδεν. 
΄ ,ὔ is τι (- Vv ad \ [4 \ 

20 ἢ φιλοσοφία οὖν, ὡς εἴρηται, χαὶ ὀνομάζεται nut ἐφέσει: χαὶ ἐν πρώτοις 
" 

τὴν ὕπαρξιν ἔχει. χαὶ ἐπειδὴ μὲν ὀνομάζεται, ἔχει ἐκ τοῦ ὀνόματος ὅρον 
τὸν λέγοντα ᾿ φιλοσοφία ἐστὶ One σοφίας, ἐπειδὴ δὲ ἐν πρώτοις ἔχει τὴν 

ὕπαρξιν, ἔχει tov ἐχ τῆς ὑπεροχῆς ὅρον τὸν λέγοντα ᾿ φιλοσοφία ἐστὶ cere 

χαὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν᾽. ἐπειδὴ δὲ peesniney: ἔχει χαὶ δποχείμενον, ἔχει χαὶ 

25 τέλος, χαὶ ἑχάτερον τούτων διττόν" πᾶσα γὰρ τέχνη χαὶ ἐπιστήμη ἔχει χαὶ ὑπο- 

χείμενον, ἔχει χαὶ τέλος, xat ἑχάτερον τούτων διττόν’ ἔχει γὰρ προσεχὲς 

ὑποχείμενον, ἔχει χαὶ πόρρω ὑποχείμενον, χαὶ πάλιν ἔχει ual προσεχὲς τέλος 

χαὶ πόρρω τέλος. ἀλλ᾽ ἵνα σαφὲς ἡμῖν τὸ λεγόμενον γένηται, γυμνάσωμεν τὸν 

λόγον ἐπὶ τῆς ναυπηγικῆς. ἰστέον ὅτι ἢ ναυπηγιχὴ ἔχει χαὶ ὑποχείμενον, 

80 ἔχει χαὶ τέλος, χαὶ ἑχαάτερον τούτων διττόν: ἔχει γὰρ ual προσεχὲς bro- 

χείμενον χαὶ πόρρω ὑποχείμενον, χαὶ πάλιν ἔχει ὶ 

τέλης. χαὶ Πρ σεχ ἐς μὲν ὑποχείμενον ἔχε! τὰ ἁπλῶς ξζύλα, πόρρω δὲ 
Ke 

/ Oroxstvevoy τὰ τοιάδε ξύλα, οἷον TH πεποιωμένα πρὸς τρόπιν χαὶ πηδάλιον" 
\ πρῶτον γὰρ ὃ ναὐπηὸς λαμβάνει τὰ ἁπλῶς ξύλα, χαὶ etd? οὕτως ζητεῖ 

35 ποῖα πεποίωνται πρὸς τρόπιν χαὶ πηδάλιον. χαὶ πάλιν προσεχὲς μὲν τέλος 

5 pr. τῶ om. T 6 ἅτινα] ἃ T ὑφ᾽] παρ᾿ T 7 ὑφιστάμενα T 

9 τινα om. KV 10 ante ὁ ἄνϑρ. add. zai KV ante ὄνομ. add. zat T 

11 év tod εἰ ote] cf. p. 1,15 15.16 6 tatp. δὲ πάλιν (καὶ om.) T 17 συνίστ. cup. 

coll. T συνίσταται T 17. 18 οἵδε φιλ. coll. KV 18 λαμβάνει om. KV 

post ὅτι add. zai T 21. 22 tov ὅρον tov T 24 alt. ἔχει om. 1" 20 διττόν] 

διπλοῦν Τ' 25.26 πᾶσα---διττόν om. T 26 pr. ἔχει om. Κα 27 καὶ (ante 

προσ.) om. T 28 γέν. τὸ dey. coll. T 29 τῆς ναυπ.] παραδείγματος T 90 ἔχει 

(post ὑποχ.) om. T 31 ὑποκ. (post πόρρω) om. T 32 τέλος om. T 33 πεποιω- 

μένα scripsi: πεποιημένα libri τρόπην T 35 πεποίωνται scripsi: πεποίηνται libri 
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ἔχει τὸ ποιῆσαι ἁπλῶς 
7, δόρχωνα ἣ λύχνον. 

Ἁ 

αι 
- τούτων διττόν" 

προσεχὲς 

γον ue τὰ ἁπλῶς ὄντα, πόρρω 
pees 

ΓΔ ‘ c , 

χαὶ τέλος χαὶ ἐχάτερον 
, εἿ / e / > 

πόρρω χαὶ τέλος ὁμοίως 

υξ σι ὑπ 
\ 

χαὶι 

τὸ διὰ τούτου, ἤγουν διὰ 

10 

προσεχοῦς ὑποχειμένου τὸν λέ 

ἄλλον δὲ 

ϑείων τε 

~ Vv = Vv 3 ou? 3 5 

WY οντῶν Ἢ οντὰ ἔστιν, εχ τὸ 
ς 5 

τι φιλοσοφία re e0 
εσ 

σ 
Ξ 
Ψ 15 ἐχ τοῦ τέλους, ἕνα δύ! ἐχ τοῦ πρ σσεχοις 

ἐστὶ μελέτη ϑανάτου᾽, ἄλλον δὲ ἐχ τοῦ TO 
᾿ 

σοφία ἐστὶν ὁμοίωσις Dew χατὰ τὸ Cova t 
Αὕτη μὲν οὖν ἢ ἀπὸ διαιρέσεως λύσι 

» 

τῆς φιλοσοφίας δρισμοί. ἢ OF ἀριϑμητιχή 

PHILOSOPHIAE ec. 7 

τέλης 
τελος 

οιν χαὶ ἄλλους τεσσ τας ὅρους ἔχει, 

\ b) ΄ 2 
zat ἀνθρωπίνων πραγμάτων᾽, χαὶ δύο 

Ἀ 

το edhe τοιανὸςξ ναῦν, οἷον 
, 

ια ἔχε: χαὶ ὑποχείμενον 

ι γὰρ προσεχὲς ὑποχείμενον χαὶ 

προσεχὲς 

τὰ τοιάδε 

χαὶ μὲν ὑποχεί- 

χείμενον ὄντα, οἷον τὰ 
as 

πάλιν ye δ τὰ τέλος xe τὸ 

τοῦ νέχρωσιν ἀπεργάζεσθαι τῶν 137 

ὕσϑα! tem χατὰ τὸ δυνατὸν Beata ἐπειδὴ οὖν ἣ ἐν οτος 

οχείμενον χαὶ τέλος χαὶ See τούτων διττόν, ὡς εἴρηται, 
ar ~ , σ 

δύο ἐχ τοῦ ὑποχειμένου, ἕνα 
Cc ἣν - 

ἴοντα ὅτι “φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις 

0 πόρρω ὑποχειμένου τὸν λέγοντα 

ζΖᾺ \ ΄ SFG ΄ 
τέλους τὸν λέγοντα ὅτι φιλοσοφία 

΄ \ [4 7 C 

᾿ τέλους τὸν λέγοντα ὅτι φιλο- 

ν ἀνϑρώπρῳ᾽. 
- Ros eon Ὁ ς 

ς 7 δειχνῦσα διὰ τί ἕξ εἰσιν οἱ 

ἐστιν αὕτη" τῶν ἀριϑμῶν οἱ μέν 
» / c Ὧν ΄ Léa) c a* 5 ~ \ >) ~ ~ 

20 εἰσι τέλειοι οἵ Ge ὑπερτέλειοι οἱ de IES οἵτινες χαὶ ἀτελεῖς χαλοῦνται. 

χαὶ τέλειος μὲν ἀν ἐστιν οὗ τὰ μέρη συντιϑέμενα ἐξισοῦνται τῷ ὅλῳ, 

ὡς ἐπὶ τοῦ ἕξ: τούτου γὰρ τὰ μέρη συντιϑέμενα τὸν ἕξ ἀριϑμὸν ἀποτε- 

λοῦσιν" ἔχει 14 τὸ ἥμισυ τρία, τὸ τρίτον δύο xat τὸ Extov μονάδα" ἰδοὺ 
on ΄ ~ 5 ΡΖ > ΣᾺ ΄ ΄ 
ἕξ: τέταρτον yap προσλαβεῖν οὐ δύναται, ἐπειδὴ ἐὰν προσλάβῃ τέταρτον, 

25 ἀναγχάζεται τμηϑῆναι 7% μονάς" οἱ δὲ ἀριϑμητιχοὶ οὐ τέμνουσι τὴν μονάδα. | 
id N) 9\ 3 ’ >] rd \ ΄ , id \ X σ ¢€ ὑπερτελὴς δὲ ἀριϑμός ἐστιν οὗ τὰ ὑέρη συντιϑέμενα ὑπὲρ τὸ ὅλον εὗρί- 

σχονται, ὡς ἐπὶ τοῦ δώδεχα: τούτου γὰρ τὰ μέρη συντιϑέμενα τὸν ἕξ 

χαὶ δέχα ἀριϑμὸν ἀποτελοῦσιν: ἔχει γὰρ τὸ ἥμισυ ἕξ, τὸ τρίτον τέσσαρα, 
τὸ τέταρτον τρία, τὸ ἕχτον δύο χαὶ τὸ δωδέχατον μονάδα" ἰδοὺ δεχαέξ. 
5 ‘ a. 5 Ν 5 ΄ 5 > , , 2 . 

80 ἐλλιπὴς δὲ ἀριϑμὸς ἥτοι ἀτελής ἐστιν οὗ τὰ μέρη συντιϑέμενα ἐλάτ- 

τονα τοῦ ὅλου εὑρίσχονται, ὡς ἐπὶ τοῦ ὀχτώ: τούτου γὰρ τὰ μέρη 
συντιϑέμενα τὸν ἑπτὰ ἀριϑμὸν ἀποτελοῦσιν: ἔχει γὰρ τὸ ἥμισυ τέσσαρα, 
τὸ τέταρτον δύο zal τὸ ὄγδοον μονάδα: ἰδοὺ ἑπτά. τούτων οὖν οὕτως 
ἐχόντων ἐπειδὴ πρῶτος τέλειος ἀριϑμὸς 6 ἕξ ἐστιν (πρὸ αὐτοῦ yap ἄλλος 

a ΄ , ΄ ~ pig 

35 τέλειος οὐχ ἔστιν), τούτου χάριν ἕξ εἰσιν of τῆς φιλοσοφίας ὁρισμοί: ἔδει 

1 post alt. ναῦν add. 7 τοιάνδε T 8 tod] to V 11 ἔχει ὅρους colloc. T 

12 ὅτι om. T 13 εἰσίν T (cf. p. 28,16) 13. 16 ἄλλον] ἕνα T 14 ὅτι 

om. T 15 alt. τέλους om. T 21 ἐξισοῦται T 22 tod ἕχτου (pr. 1.) T 

τὸν ἕχτον (alt. 1.) T 23 zat om. T 25 ἡ μονάς om. T 26 δὲ om. T 

27 τοῦ δωδεχάτου TV 27. 28 tov ἕξ--- ἀποτελοῦσιν] ὑπὲρ τὸ ὅλον εὑρίσκονται T 

ἕξ χαὶ δέχατον V 29 ante τὸ ἕχτον add. χαὶ KV 30 ἐστιν post ἀριϑμὸς 
transp. KV 31. ὀκτώ] ὀγδόου TV 32 ἑπτὰ] ἕβδομον V 33 ante δύο 

add. ἔχει V οὖν om. Κα 84 ὁ ἕχτος ΤῪ 35 post τέλειος add. 
΄ 

ἀριϑῦμὸς Καὶ 
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4 x ΄ ~ ~ ~ ~ , ‘ 5 = 

γὰρ τὴν μητέρα τῶν τεχνῶν χαὶ ἐπιστημῶν τῷ πρώτῳ χαὶ τελείῳ ἀριϑυῷ 

χεχοσυῆσϑαι. ἐν οἷς σὺν ϑεῷ χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις. 

πραεῖς yy. 

ΒΥ aN \ va ” \ Ὑ ν sf ~ ΄ ~ 

ἔλϑωμεν ETL τὸ ογόοον χεφαλαιον χαι ELT WMUWEY THY TAGLY τῶν ODlLOWWY 

~ , > , σ x v ~ 5 

5 τῆς φιλοσοφίας. ἰστέον ὅτι ἕξ ὄντων τῶν τῆς φιλοσοφίας δρισμῶν ἔσχατός 
͵ 

ἐστιν ὁ ἐχ τῆς ἐτυμολογίας ὃ λέγων ὅτι ᾿ φιλοσοφία ἐστὶ φιλία σοφίας᾽. τῶν 
δὲ πέντε τῶν ἄλλων ἔσχατός ἐστιν ὁ ἐχ τῆς ὑπεροχῆς ὃ λέγων ὅτι “orho- 

σοφία ἐστὶ τέχνη Bea χαὶ ἐπιστήμη eager tay: τῶν ὃξ | τεσσάρων 137 
οἱ μὲν ἐχ τοῦ ὑποχειμένου εἰσὶ πρῶτο!, οἱ ὃὲ ἐχ τοῦ τέλους ἔσχατοι. 

10 zat ἐν ἑχατέρῳ τούτων ὁ ἐχ τοῦ ΠΣ τ" προτερεύει TOD Ex τοῦ πόρρω᾽ 

χαὶ γὰρ ὃ ἐχ τοῦ προσεχοῦς ὑποχειμένου ὃ λέγων ὅτι ᾿ φιλοσοφία ἐστὶ 
ἡνῶσις τῶν ὄντων ἣ ὄντα ἐστί᾽ προτερεύει τοῦ ἐχ τοῦ πόρρω ὑποχειμένου 

- , σ΄ ς ΄ > \ ~ , Vv > , ΄ 
τοῦ λέγοντος ὅτι φιλοσοφία. ἐστὶν Ἰνῶσις ϑείων τε χαὶ ἀνθϑοωπίνων πραγμά- 

> > \ 

τῶν. χαὶ πάλιν ὃ Ex τοῦ προσεχοῦς τέλους ὁ λέγων ὅτι φιλοσοφία ἐστὶ 
- , ~ , 

15 μελέτη ϑανάτου mpotepeder tod ἐχ τοῦ πόρρω τέλους τοῦ λέγοντος ὅτι 
4 ~ Ἁ 7 ᾿ 

φιλοσοφία ἐστὶν ὁμοίωσις ϑεῷ χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνϑρώπῳ᾽ “ ὥστε εἶναι τὴν 
¢ ,ὔ 5 \ ~ ~ 

τάξιν οὕτως: πρῶτος μέν ἐστιν ὃ λέγων ὅτι ᾿ φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις τῶν 
, [4 Vv ὃ Vv 5 > . ~ , \ Se ΄ , ? 

OVTWY 7] OVTA ἔστι, GEUTEDNS γνῶσις ϑείων TS χαὶι ieee TOAYUATWY , 

Qt S- oO e ΕΞ a 
, ς ΄ ΄ ) ΄ Cer , 0 - \ 5) 

τρίτος “μελέτη ϑανάτου᾽, τέταρτος δυοίωσις ϑεῷ χατὰ τὸ dvvat 

20 πέμπτος ὃ λέγων ὅτι ̓  φιλοσοφία ἐστὶ τέχνη τεχνῶν χαὶ ee ae 
> σ 5 € ᾿ > “ ~ 

Gtyua@y , ἔχτος 62 ἐστὶν 6 λέγων ὅτι ᾿ φιλοσοφία ἐστὶ φιλία σοφίας᾽. ταῦτα 

εἰπόντες ἔλθωμεν χαὶ εἴπωμεν τὴν αἰτίαν τῆς τάξεως αὐτῶν. ἰ 

ὃ ὁρισμὸς ὁ ἀπὸ τῆς ἐτυμολογίας 6 λέγων ὅτι ̓ φιλοσοφία ἐστὶ φιλία σοφίας 

τελευταίαν ἐπέχει τάξιν. χαὶ τοῦτο εὐλόγως: πρῶτον γὰρ δεῖ ὑπάρχειν 
\ = \ ~ > 

25 τὸ πρᾶγμα xat τελευταῖον ἐπιτίϑεσϑαι αὐτῷ ὄνομα, ὅϑεν χαὶ ὄνομα λέγεται 
σ Ἃ 

oivoet τῷ ὄντι ὅμοιον: χαὶ γὰρ οὐχ ὡς ἔτυχεν ἐπετίϑεσαν οἱ ἀρχαῖοι τὸ 

ὄνομα, ἄλλ ἁρμοζόντως τῷ ὑποχειυένῳ πράγματι, οἷον ἄνϑρωπος λέγεται 

παρὰ τὸ avatpety χαὶ ἀναλογίζεσϑα ἃ ὄπωπε, χαὶ πάλιν ἵππος λέγεται 

παρὰ τὸ ἵπτασϑαι τοῖς ποσίν. οὕτως οὖν δεῖ Ora ΡΣ τὴν φιλοσοφίαν χαὶ 

80 τελευταῖον ἐπιτίϑεσϑα! αὐτῇ ὄνομα χαὶ χαλεῖν αὐτὴν φιλοσοφίαν. ἐπειδὴ 
> \ ΄ ~ Ss 

οὖν τὸ ὄνομα τελευταίαν ἐπέχει τάξιν, τούτου χάριν χαὶ ὃ ἀπὸ τῆς ὀνομα- 
5 

Glas ἤγουν ὁ ἀπὸ τῆς ἐτυμολογίας ὅρος τελευταίαν ἐπέχει τάξιν. ὃ δὲ 

2 ἐν-- πρᾶξις omisso add. εἰσὶ δὲ τέλςιοι ἀριϑυιοὶ ὁ ἕχτος ὁ εἰχοστὸς ὄγδοος ὁ τετραχοσιοστὸς 

ἐνενηχοστὸς χαὶ ὁ ὀχταχισχιλιοστὸς ἑχατοστὸς εἰχοστὸς ὄγδοος TV 4 ἔλθωμεν zai Τ' 

6 éx om. KV ἐτοιμολογίας T! 1 ὁ é τῆς ὑπεροχῆς om. T 9 πρῶτοι εἰσὶ 

colloc. T 10 ἐκ tod (ante πόρρω) om. T 11 éott om. V 12 εἰσίν V 

(cf. p. 22,13) 18 εἰσὶ KV 21 ἐστιν om. T 24 τὴν τάξιν Καὶ τοῦτο 

om. T 25 ἐπιτιϑέναι KV (cf. v. 30) 26 post οἱονεὶ add. to T ἐτίϑεσαν TV 

28 avadpety El.: ἀνωϑρεῖν KV: ἀναρϑρεῖν T ὥπωπε V 29 παρὰ] περὶ T 

ἵπτασϑαι] ἵεσϑαι KV 32 ὅρος (post ἐτυμ.) om. KV 
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DAVIDIS PROLEGOMENA PHILOSOPHIAE ec. 8 

ne . ω ΄ - ΄ ae Oo Ὕ \ ΄ ~ As 

ὅρος ὃ ax τῆς ὑπεροχῆς 6 λέγων ὅτι ᾿ φιλοσοφία ἐστὶ τέχνη τεχνῶν xat 
5 , , ~ a, ~ vy sy Ss AN ΄ ΄ 

ἐπιστήμη eee ας ee τῶν ἄλλων ἐστὶ διὰ τοιαύτην αἰτίαν τὰ 
΄ ΄ 5 ~ ΄ - 

χοινότερα προτερεύουσι τῶν ἰδίως τινὶ ὑπαρχόντων χαὶ αὐτῷ μόνῳ τῷ 
΄ ΄ \ iN ~ o ‘ ΜΡ»: , 

πράγυατι ἁρμοζόντων, ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ὅρων: χαὶ yap χαὶ ἐν τούτοις " 

΄ \ ΄, ae ΄ αν oN 

αι μὲν χηϊινοτερα! Λεξζεις πρῶται εἰσιν. αἱ OF LOlWS αὐτῷ Bee ees χαὶ 

ovoat τελευταίαν 87 © τῷ ὁριστῷ ἐπι ἁρυόζο ἔχουσι THEW, Olov ὡς ἐπὶ τοῦ 
εὐ τς f Ca Ε: SN Ἀπ Oi ee δι ΩΝ ἄνθρωπός ἐστι ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν χαὶ τὰ ξξῆῇς “ ἰδοὺ. ἐνταῦϑα αἵ μὲν 

, ΄ \ 7» > > w © , 3 

χηϊνοτεραι KEGELS πρῶται εἰσιν. οἷον τὸ ζῴων (οὐ ap μόνης 6 avowTos ξεστι 

Ψ y~ ane N \ σ \ , ‘ ” ' ν ΄ 

ζῷον ἀλλὰ χαὶ ἵππος χαὶ χύων). χαὶ πᾶλιν τὸ λογιχόν (οὐ ϑόνην γὰρ G 

ἄνθρωπός ἐστι λογιχὸν ἀλλὰ χαὶ ἄγγελος χαὶ δαίμων), ὁμοίως χαὶ τὸ. 
ς ΄ 3 ΄ . ε ¥ Τα ΄ > € \ 5. \ ΄ , 2 
ὕνητόν (οὐ μόνον γὰρ ὃ ἀνθϑοωπός ἐστι ὕνητὸν ἀλλὰ χαὶ at μαχραίωνες 

νύμφαι), αἱ δὲ ἰδίως | αὐτῷ ὑπάρχουσαι χαὶ τῷ ὁριστῷ μόνῳ ἁρμόζουσαι 188: 
> ΄ > ΄ ΄ \ ~ 5 > ΄ ae ͵ 

τελευταίαν ἐπέχουσι τάξιν" τὸ γὰρ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν τῷ αἀνϑρώπῳ 
, , \ ΄ » O ΄ \ t ae ns ~ 

μόνῳ ἁρμόζει" μόνος yao ὃ ἀνθρωπος μανϑάνει τὴν xat’ ἐνξέογειαν γνῶσιν, 
> ~ v5 a. / Vv ΄ 

at 68 μαχραίωνες νύμφαι odx εἰσι νοῦ χαὶ ἐπιστήυης δεχτιχαί" οὐδὲ zap 
[ate ‘ ) 5 ΄ ~ S49, Vv 2 | A 

μανθάνουσι THY χατ ον Ἰνῶσιν, ἀλλ᾽ οἴχοϑεν αὐτὴν ἔχουσιν: αὗται 

γὰρ COUGSL πάντα ἴσασιν. ἐπειδὴ οὖν τὰ χοινότερα προτερεύουσι τῶν ἰδίως 
ἵ ὶ ‘ δὴ ‘ ρ 

A 6 ~ 

τινὶ ὑπαρχόντων, τούτου yao χαὶ οἱ ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου χαὶ ot 

ὑπεροχῆς ὅρου" χαὶ γὰρ 
Bel ΄ aot) πὰ - 
απὸ τοῦ τέλους ὅροι Rees eee TOU GTO τῇ f 

Ly 

’ ’ὔ’ s Ἁ ΄ as 

χοινότερον μέν ἔστι τὸ ὑποχείμενον χαὶ τὸ τέλος (οὐ μόνον γὰρ i φιλο- 

σοφία ἔχει χαὶ ὑποχείαενον χαὶ τέλος ἀλλὰ χαὶ πᾶσα ΤΣ χαὶ πᾶσα 
΄ ΄ 

ἐπιστήυ η), ἰδίως ὃὲ ὑπάρχει τῇ eras σοφία 
5 ΄ ξ΄ , ~ ~ 5 ~ ὯΝ > 

φιλοσοφία ὑπερέχει πασῶν τῶν τεχνῶν χαὶ ἐπιστημῶν. οἱ δὲ ex τὸ 
» © 

Cc al ῷ Ἵ 

χειμένου ὅρο! προτερεύουσι τῶν ἐχ τοῦ τέλους, ἐπειδὴ χαὶ τὸ ὑποχείμενον 

προτερεύει τοῦ τέλους: εἰ μὴ γὰρ ἢ ὑποχείμενον, οὐδὲ τέλος εὑρίσχεται" 

ἡ γὰρ ἔχει ὃ τέχτων ξύλα, οὐ δύναται ποιῆσαι ϑρόνον % χλίνην ἤ τι 

τοιοῦτον. Ot ὃς ἐχ τοῦ προσεχοῦς προτερεύουσι τῶν ἐχ τοῦ πόρρω, οἷον 

ὃ ἐχ τοῦ προσεχοῦς ὑποχειυένου ὃ Merny ὅτι ᾿ φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις τῶν 

ὄντων ἧ ὄντα ἐστί᾽ προτερεύει τοῦ ἐχ τοῦ πόρρω ὑποχειμένου τοῦ λέγοντος 
ὅτι “φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις ϑείων τε χαὶ ἀνθρωπίνων πραγυάτων᾽. χαὶ πάλιν 

ὃ 8% τοῦ προσεχοῦς τέλους ὃ λέγων ὅς σοφία ἐστὶ μελέτη ϑανάτου᾽ 
προτερεύει τοῦ ex τοῦ πόρρω τέλους τοῦ λέγοντος ὅτι ᾿ φιλοσοφία ἐστιν 

δυοίωσις ϑεῷ χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνϑρώπῳ᾽. ἐπειδὴ τὸ προσεχὲς προτερεύει 

τοῦ πόρρω" χαὶ γὰρ τὸ προσεχὲς Eyyurepoy ἐστι χαὶ δι᾿ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ πόρρω 

ἐρχόμεϑα" χαὶ γὰρ εἰ μὴ ἔχει ὁ τέχτων τὰ ἁπλῶς ξύλα, οὐ δύναται δια- 

χρῖναι τὰ τοιάδξ ξύλα, οἷον τὰ πεποιωμένα χαὶ τὰ οὐ πεποιωμένα, χαὶ 

ἰδίως ex ἰδίων corr. Κα 4 τοῦτοις] τοῖς ὅροις T 6 τὴν τάξιν V 

χαὶ τὰ ἑξῆς) νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν T 8 μόνον V 8: 926 ome 

ζῷόν ἐστι coll. T 9 ὁ ἵππος zat ὃ ΠῚ wh μόνος KT 10 ἐστι om. T 

λογιχός T 6 dyy. xat 0 6. T: ayy. ὃ. (xat om.) V 11 yao om. T ὑνητὸς 

(411...) Ὁ 17 φύσει om. Κα 24 one τοῦ T 25 οὐδὲ] οὔτε libri 

27 προτερεύουσι om. V τῶν] τὸν V ρα ΟΠ Vi 31 étt om. V 

32 τέλους om. Κα 94. ἐγχύτερον T oo τὰ om. K 36 πεποιωμένα (bis) 

Scripsi: πεποιημένα libri (ef. p. 21,33) zat τὰ οὐ πεποιημένα iter. del. Καὶ 



DAVIDIS PROLEGOMENA PHILOSOPHIAE ec. ὃ 25 

, ΄ Ν “ὋΣ nd A = =~ Re x aS Cc Μ᾿ ~ > Vv ͵ 

πάλιν ὃ φιλόσοφος εἰ μὴ μελετήσῃ τὸν ϑαάνατον, τοῦτ᾽ ἔστι νέχρωσιν 
x ΄ ~ ~ 5 ὉΠ ΄ -- ~ ~ s 

ἀπεργάσηται τῶν παϑῶν, οὐ δύναται ὁμοιωῦϑῆναι Uew. ταῦτα μὲν περὶ τῆς 
5 ~ + {. ~ 

τάξεως τῶν ξξ ὁρισμῶν. 
aX a \ wy sy a7 σ (awa) , 5 ΄ «- 

Ἰστέον Of OTL χαὶϊὶ ἄλλους 009 OpGUS ὕξλουσι τινες επεισώξρειν τῇ 

σ' 

\ εν “(es ay > \ ΄ \ 

φιλοσοφίᾳ, ἕνα μὲν of ἰατροὶ ἕνα ὃξ ἕτεροι" καὶ γὰρ οἱ ἰατροὶ πρῶ, τὴν 
, 

60 

’ὔ 

οἰχξίαν τέχνην ἀραδυτας KATH τὸν ποιητὴν χρύσεα γαλχείων χαταλλα 
o ς > 2 \ S44). δρίζονται λέγοντες ὅτι ᾿ φιλοσοφία ἐστὶν eae ψυχῶν, ἰατριχὴ ὃέ ἐστι 

ῶ» 

΄ ) > ὌΝ αν δὶς 5" 

φιλοσοφία OWUATWY. οὗτος OF ὅρος οὐχ a) Syste διάλληλον γάρ Ξ ει 

δεῖξιν, ἥτις διαβέβληται παρὰ τοῖς φιλοσόφοις, ἐπειδὴ ἢ διάλληλος δεῖξις 

10 ἐχ τοῦ ΤΟΥ ΟΣ τὸ ζητούμενον χατασχευάζει, ὡς ὅταν εἴπωμεν ἡ ποῦ μένει 

Πλάτων : “ὅπου μένει Δίων᾽, | χαὶ ‘nod μένει Δίων ;᾽ “ὅπου μένει [Πλάτων᾽᾿. 18 8ν 
νυ οὕτως οὖν χαὶ ἐπὶ τούτοις τοῖς ὁρισμοῖς διάλληλός ἐστι δεῖξις " τί γάρ ἐστι 

φιλοσοφία: “ἰατριχὴ ψυχῶν᾽. χαὶ τί ἰατριχή: ‘or Bea σωμάτων᾽ * χαὶ ἰδοὺ 
SY (ὁ / c > ΄ 

ἐρωτώμενοι “τί ἐστιν ἰατριχή;᾽ φασὶ ᾿ φιλοσοφία᾽, χαὶ ᾿ τί φιλοσοφία: φασὶν 
ς ἐκ ~ ΄ bay 

15 ᾿ἰατριχή᾽, xat τὸ ζητούμενον éx τοῦ ἔπ τοὺ χατασχευάζουσιν. ἄλλως 
σ Ὁ 5 \ aw ¢ 5 ΄ 5 ‘ 

τε δὲ εἰ χαὶ δῶμεν τὸν ὅρον τὸν λέγοντα Ott φιλησοφία ἐστὶν ἰατριχὴ { νυχῶν᾽ 

iv 
᾿ 

/ , \ , 

TEPLEYVETAL & ἐχ τοῦ ὅρου τοῦ Meee 5 Tl. φιλησοφία ἐστ {Us shét τὴ 

ϑανάτου᾽ - χαὶ γὰρ τὸ μελετᾶν τὸν ϑάνατον ἤγουν τὸ νέχοωσιν ἀπεργάζε- 

σϑαι τῶν παϑῶν οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν εἰ wh τὸ ἰατρεῦσαι ψυχήν. ἕτεροι GE ἄλλον 

20 ὅρον τ ἔρουσι τῇ φιλοσοφία une φιλοσοφία ἐστὶ μεγίστη μουσιχή᾽ * 
Ν ΄ 2 - , e We , , - ΕΞ NDR ¢ ao Ξ 

«οὕτω γὰρ 6 []λάτων ἐν τῷ τα δον ὁρίζεται αὐτήν. οὗτος δὲ ὁ ὄρος 
>] ~ of ~ ~ , ied 

ἐμπεριέχεται ἐκ τοῦ ὅρου ἀπὸ τῆς ὑπεροχῆς τοῦ λέγοντος ὅτι φιλοσοφία 
~ \ , ‘ ia . 7 

ἐστὶ τέχνη τεχνῶν χαὶ ἐπιστήμη ᾿ τιστημῶν᾽ “ χαὶ yao ὁ λέγων αὐτὴν 
~ ’ Vv 

περοχῆς ἐστι. ταῦτα μὲν τὸ 0700 μεγίστην μουσιχὴν ἀπὸ nov χεφάλαιον. cay ca 

\ \ Vv \ Vv ΄ 3 ~ 

TL TO EVATOV χα! EtTWUSY τινες εφξευρὴν τούτους τῷ or "Ed0wusy δὲ χαὶ 
\ σ > ΄ wd ἴς Ὁ 7 la b) \ ~ ἴς ld ἊΝ ΄ ae ES} 

τοὺς οροῦς. LOTEQV OTL OL ODO, O ATO τοῦ ὑποχειμξνοῦ XAL Ὁ EX THS ETO- ’ ϊ | 
, " ΄ » " ~- \ 

μολογίας, εἰς tov Πυϑαγόραν ἀναφέρονται. τοῦτο δὲ οὐχ ἔχομεν δεῖξαι ἀπὸ 
΄ 

Πυϑαγορείων συγγραμμάτων: οὐχ ἐποίησε ap συγγράμματα ὃ [Πυϑαγόρας" 
5 ἔλεγε γὰρ ὅτι “0d Bovdrount Ἢ so ἀψύχοις τὰ ἐμὰ χαταλιπεῖν (ἄψυχα ὃ 

80 ἐχάλει τὰ βιβλίχ), ἀλλ᾽ ἐν ἐμψύχοις ἤτοι ἐν τοῖς μαϑηταῖς, οἵτινες 

χαὶ ἐρωτώμενοι δύνανται ἀποχρίνασϑαι᾽ " χαὶ γὰρ ὃ ἄνϑρωπος δύναται πρὸς 
>\ τὴν ἀπορίαν ἀποχρίνασϑαι, τὸ ὃὲ βιβλίον οὐ δύναται ἀποχρίνασϑαι, χαὶ ὡς 

1 μελετήσει libri τὴν νέχρωσιν Υ 2 ἀπεργάσεται KT 8. ἐξ om. KT 4 χαὶ 

goes χαλοὺς V 5 of (bis) om. T ϑέλοντες] μέλλοντες Brand. 6 οἰχείαν] 

ἰδίαν T σεμνῆναι Τ' χατὰ τὸν ποιητὴν] Hom. Z 290 7 ὁρίζοντες λέγοντες Brand. 

8 σώματος Brand. 6 om. T 12 ἡ δεῖξις T 14 τί ἐστι φιλ. φασὶν 

ἰατρική, χαὶ τί ἐστιν ἰατρ. φασὶ φιλ. T post alt. τί add. ἐστι K 15 τοῦ om. V 

16 δὲ om. KT et om. V zat om. Καὶ 16. 17 ὅτι om. T (bis) 

17 ἐμπεριέχ.) περιέχεται T 19 ef pay ἢ}. 1 ἰατρεῦσαι post ψυχήν colloc. T 

thy ψυχήν TV 20 ὅρον] ὁρισμὸν T τς θόντες τῇ φιλ. λέγουσι T 

21 ἐν τῇ Φαίδωνι} p. 61 A 22 dno Vat. 2253: om. KTV (cf. v. 24) ὅτι om. T 

23 ἐστι] πάντως λέγει T 25 ἔννατον KV 26. 27 ἐτοιμολ. T 

28 σύγγραμμα Brand. 30. 31 οἵτινες καὶ ἐρωτώμενοι corr. Brand.: ἅτινα xat ἐρωτώ- 

μενα KTV Ol ἀποχρίνεσϑαι T 31.32 χαὶ yap—anop. ἀποχρίνασϑαι om. T 

82 δύναται droxpivactar om. T 



90 DAVIDIS PROLEGOMENA PHILOSOPHIAE ce. 9 

ἔλεγέ τις τῶν Πυϑαγορείων “οὐ δύνανται τὰ Pipe διδάξαι ws ἀεί, ἄλλα a) 
χαὶ ἄλλα ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν φϑεγγόμενον᾽ xal γὰρ τὸ βιβλίον ἀεὶ τὰ αὐτὰ 

περὶ τῶν αὐτῶν λέγει χαὶ οὐ δύναται πρὸς τὸ ἐρωτώμενον ἀποχρίνασϑαι, 
͵ 

ὃ 0& ἀἄνϑρωπος δύναται πρὸς parser ἀποχρίνασϑαι. ὡς οὖν εἴρηται, Ἁ 

ὺ 
᾿ > ~ 9 ΝΜ Ὸ»Σ» σ > σ 

ὃ ἐχ τῶν [Πυϑαγορείων συγγραμμάτων οὐχ ἔχομεν δεῖξαι ὅτι οὗτοι οἱ ὅροι 
9 οὐδ εἰς Πυϑαγόραν ἀναφέρονται" δὲ γὰρ συγγράμματα χατέλιπε’ μηδὲ γάρ τις 

οἰέσϑω τὰ Χρυσᾷ ἔπη αὐτοῦ εἶναι, ἀλλά τις τῶν [ΙΠυϑαγορείων ἐποίησε 
ταῦτα χαὶ πρὸς τιμὴν ἐπέγραψε τὸ ὄνομα τοῦ οἰχείου διδασχάλου. δείχνυμεν 
Sx 7 τ ΕΞ, 4 = I] ὃ = Δ Π ὃ yes - δὲ ὅτι οὗτοι of ὅροι τοῦ Πυϑαγόρου εἰσὶν éx τῶν [Πυϑαγορείων χαὶ γὰρ ! 

΄ T , > ar > ~ , als σ ΄ 

10 6 Νιχόμαχος (εἷς δὲ οὗτος τῶν Πυϑαγορείων) λέγει ὅτι “ὁ [Πυϑαγόρας 
οὕτως ὡρίζετο τὴν φιλοσοφίαν" φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις τῶν ὄντων ri ὄντα 

ἐστί, χαὶ πάλιν γνῶσις ϑείων τε χαὶ ayaa τίνων πραγμάτων, | χαὶ πάλιν 1398 

φιλοσοφία ἐστὶ φιλία σοφίας᾽. οἱ δὲ δύο οἵ ἐχ τοῦ τέλους εἰς τὸν ΠΙλά- 
΄ σ id 

: 

7 5 

wv. evouepaaet 6 λέγων ὅτι φιλοσ 
/ 

ota ἐστὶ μελέτη ϑανάτου᾽ χαὶ πάλιν 
, 

[ὩΣ 
> 

, 

15 6 λέγων ὅτι ̓  φιλοσοφία ἐστὶν ὁμοίωσις Dew χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνϑρώπῳ᾽ - 
\ \ > Ἢ ~ "Ὁ 2 FY X 

χαὶ γὰρ ἐν υὲν τῷ Φαίδωνι φαίνεται δοξάζων τὴν φιλοσοφίαν μελέτην 
΄ a σ ’ - ἮΝ 

ϑανάτου, Gt ὧν φησι ᾿χινδυνεύουσι γὰρ ὅσοι τυγχάνουσιν ὀρϑῶς ἁπτόμενοι 

φιλοσοφίας λεληϑέναι σφᾶς τε αὐτοὺς χαὶ τοὺς ἀλλους δεν ν ἕτερον μελετῶντες 
7, ϑνήσχειν τε χαὶ τεϑνάναι᾽. ἐν δὲ τῷ Θεαιτήτῳ φαίνεται δοξάζων αὐτὴν 

90 ὁμοίωσιν ϑεῷ χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ, δι ὧν φησιν ort ἐπεί, ὦ Θεόδωρε 

(γεωμέτρης δὲ οὗτος), οὔτ᾽ ἀπολέσϑαι τὰ χαχὰ δυνατόν Ce ao τι 
~ > ZS > 5 ἢ, ὦ» ~ Yes ee τριξοΣ. ἐν . τὴ x 

τῷ ἀγαϑῷ εἶναι ἀνάγχη) οὔτ᾽ ἐν ϑεοῖς αὐτὰ ἱδρῦσϑαι, τήνδε τὴν cee 

φύσιν χαὶ τόνὸς τὸν τόπον ἐξ ἀνάγχης περιπολεῖ. διὸ δεῖ πειρᾶ ἄσϑαι φεύγειν 

ἐνθένδε ἐχεῖσε ὅτι τάχιστα. τίς οὖν ἣ φυγή ἐστιν; ὁμοίωσις ϑεῷ χατὰ τὸ δυνα- 

a ὃ ὅσιον χαὶ δίχαιον τ μετὰ ἔθ. Ww σι a [Ὁ 
5 a. ee 

ἀνθρώπῳ. ὁμοίωσις ὃὲ Dew ἐστι 
la σ ρος ὃ λέγων wee ἐστὶ τέχνη τεχν 

v sy a4 ‘ 

Δριστοτέλην ἀναφέρεται" οὕτω γὰρ τὴν ne 
Ν © AY 

εὶ μοὶ. a εὶ cS 
oS] 

ἵζεται ἐν τῇ Μετὰ ta φυσιχά. ἐν οἷς σὺν ϑεῷ χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις. Q Θ «-] Ὡ SS. ° = 

30 Μαϑόντες πόσοι χαὶ ποῖοι τῆς φιλοσοοίας εἰσὶν ὁρισυοὶ = τὴν 
1 i 

na ~ , 5 \ \ ‘fe 3 ~ \ 2 

αἰτίαν ov 7 τοσοῦτοι εἰσι χαι τὴν τᾶξιν αὑτῶν χαι τινες SOE 

déar με τὰ βιβλία colloc. T διδάξε V ἄλλα γὰρ ἀεὶ T 2 ἀεὶ (prius) δά 
om. T φϑεγγόμενον scripsi: φϑεγγόμενα KV: φϑέγγομαι T χαὶ γὰρ τὸ] τὸ δέ ye T 

post τὰ αὐτὰ coll. ἀεὶ Brand. ὃ τῶν om. TV οὐχ. ἔχ. δεῖξαι post εἴρ. (4) colloc. T 
6 χατέλιπε] ἐποίησε V 7 πυϑαγορίων (fere const.) V 8 ἔγραψε KV τὸ ὄνομα 

om. Καὶ 9. οἱ ὅροι οὗτοι colloc. Καὶ 10 6 om. Brand. Νιχόμ.] cf. Zelleri Ph. 

Gr. V3 p. 108 11 οὗτος Καὶ δρίζει V 13 φιλία σοφίας] φιλοσοφία Brand. 

οἱ (ante ἐχ) supra ser. K 14 πάλιν om. T 15 ὅτι om. Καὶ ou. ἐστὶν om. T 

16 Φαίδωνι] p. 64 A 18 ἑαυτοὺς T 19 te om. V Θεαιτήτῳ] p. 176 A 

20 ὁμοίωσις V 21 οὗτος ἦν T ὑπεναντίαν T γὰρ] δὲ V 22 αὐτὰ] ταῦτα K 

24 τίς] tt V τὸ om. KV 27. 28 τὴν φιλ.] ἐκεῖνος αὐτὴν T 28 Μετὰ τὰ 
φ.] Α 2 p. 9824 sq. ἐν οἷς--πρᾶξις om. T post πρᾶξις add. σὺν ϑεῶ abhine 

interdum etiam K 30 εἰσὶν om. Κα οἱ ὁρισμ. KT 31 αὐτούς] αὐτήν KV 
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5 

ἔλθωμεν χαὶ τούτους σαφηνίσωμεν εἰς μέσον αὐτοὺς ἀγαγόντες. ἰστέον ὅτι 
πρῶτος ὅρος ἐστὶν ὃ λέγων ὅτι ̓ φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις τῶν ὄντων ἣ ὄντα 
ἐστί᾽. χαὶ δεῖ γινώσχειν ὅτι ἀντὶ μὲν γένους εἴληπται τὸ γνῶσις" χαὶ γὰρ ἣ 
ἡνῶσις χοινότερόν τί ἐστιν’ ἔστι γὰρ γνῶσις χαϑολιχὴ χαὶ τ ὑεριχὴ 

5 χαὶ πάλιν γνῶσις wet’ αἰτίας χαὶ γνῶσις ἄνευ αἰτίας, ὡς ἢ κατ᾽ ἐμπειρίαν 

γνῶσις. αἱ δὲ λοιπαὶ λέξεις ἀντὶ συστατιχῶν διαφορῶν λαμβάνονται διαχω- 
ρίζουσαι τὴν φιλοσοφίαν ἀπὸ τῶν ἄλλων τεχνῶν χαὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν" 

χαὶ yap ἣ φιλοσοφία μὲν πάντων τῶν ὄντων ἐστὶ γνῶσις, αἱ δὲ ἄλλαι 

τέχναι χαὶ ἐπιστῆμαι οὐ πάντων τῶν ὄντων εἰσὶ γνώσεις ἀλλὰ τινῶν 

10 ὄντων" χαὶ γὰρ 4 ἀστρονουία περὶ μόνους τοὺς ἀστέρας χαταγίνεται χαὶ ἢ 
ἰατριχὴ περὶ μόνα τὰ ἀνθρώπεια σώματα χαταγίνεται χαὶ 7 τεχτονιχὴ περὶ 

μόνα τὰ ξύλα χαταγίνεται. ταῦτα υὲν ἐν τούτοις. 

᾿Αποροῦσι δέ τινες λέγοντες" διὰ τί εἶπε γνῶσις: τί yap; μόνη 7 

οτος ἐστὶ γνῶσις χαὶ οὐχὶ πᾶσα τέχνη; χαὶ ἐπιλυόμενοί τινες λέγουσιν 

18 ὅτι ἐπειδὴ αἱ τέχναι ὀλίγα μὲν γινώσχουσαι πολλὰ δὲ ἀγνοοῦσαι μᾶλλον 
ἄγνοιαί εἰσιν ἥπερ γνώσεις, | ἢ δὲ φιλοσοφία ὡς πάντα γινώσχουσα χυρίως 139ν 

γνῶσίς ἐστι. ταῦτα μὲν οὗτοι λέγουσιν ἐπιλυόμενοι. ἔστι δὲ εἰπεῖν ὅτι 

περιττή ἐστιν ἢ ἀπορία" χατὰ yap τὸν λόγον αὐτῶν οὐδὲ τὸν ἄνθρωπον 

δριζόμενοι ὀφείλομεν λέγειν ζῷον, ἐπειδὴ οὐ μόνον ἄνϑρωπός ἐστι ζῷον 

90 ἀλλὰ χαὶ ἵππος ual βοῦς. πάλιν ἀποροῦσι λέγοντες" διὰ τί εἶπε μετὰ τοῦ 

ἄρϑρου “γνῶσις τῶν ὄντων᾽ χαὶ μὴ ἄνευ ἄρϑρου γνῶσις ὄντων᾽ ; χαὶ ἐπι- 

λυόμενοι λέγουσιν ὅτι διὰ τοῦτο εἶπε μετὰ τοῦ ἄρϑρου, ἵνα δείξῃ ὅτι 
ἔχουσι χοινωνίαν τὰ ὄντα’ χαὶ γὰρ τὰ ὄντα χαὶ ἄνω ἔχουσι χοινωνίαν 
KATA τὸ ποιητιχὸν αἴτιον, ἤγουν χατὰ τὸ δημιουργιχόν, χαὶ χάτω χατὰ τὸ 

‘ 
΄ 

25 ὑλιχόν, ὡς χαὶ ὃ [ἰλάτων Reyer συνέδησεν ὁ Debs τὰς χορυφὰς τῶν πρα- 

γυάτων ἄνω τε χαὶ χάτω, ἄνω i χατὰ TO ποιητιχὸν αἴτιον, ἤγουν 

[-] Cc 
oO 

Ἐς x Φ ~~ 
~~ 

x Ὡς a ξ ο Ὧ x 
1 
Q- aA o- > Ss τ ταῦτα υὲν οὗτοι. ἔστι δὲ εἰπεῖν πρὸς 

8) \ σ - , 3X , 

αὐτοὺς ὅτι χαχῶς λέγετε. οὐδὲ γὰρ τὸ dodpov δηλοῖ χοινωνίαν ἀλλ᾽ ἡ 

ὅλως ἀναφορὰν χαὶ ἀναπόλησιν προεγνωσμένου πράγματος" ἐὰν γὰρ εἴπω 
Cw ah ᾽ > , ΄ Ὁ - 5 > v Ce eG nh cee 

30 avtownos ἦλθεν", ayvoodusvoy τινα δηλῶ, ἐὰν δὲ εἴπω ὃ ἄνθρωπος 
, >) Ὁ ~ \ 

ἦλϑε᾽, προεγνωσμένον τινὰ εἰσάγω. ἔστιν οὖν εἰπεῖν ὅτι διὰ τοῦτο μετὰ 
ς ~ ~ v 

τοῦ ἄρϑρου εἶπεν οἷον γνῶσις τῶν ὄντων, ἵνα On a OTL πάντων τῶν 
v2 

ὄντων γνῶσίς ἐστιν ἢ © τς χαὶ οὐ τινῶν ὧν 
ς 

\ - εἰ yap εἶπε χωρὶς ἕξ 

a ~ ς - - 

ἄρϑρου οἷον γνῶσις ὄντων᾽, τὸ αὐτὸ ἔλεγεν ὡς a ἔλεγε “γνῶσις τινῶν 

4 τι supra scr. Κα 5 πάλιν om. T 8 pév om. T 9 ἐστὶ γνῶσις V 
εἰσὶ γνώσεις post τινῶν ὄντων colloc. T 11.12 χαταγ. (post σώμ. et ξύλα) om. T 

14 χαὶ ἐπιλ.] ἐπιλ. δὲ T 15.16 ἄγνοιαι μᾶλλον colloc. T 16 ἤπερ] ἢ T: ὥσπερ 

(ἤ superser.) V γνῶσις V ws om. KV 18 οὐδὲ] οὔτε libri 

19 μόνος KT 20 βοῦς xat ἵππος καὶ χύων T 20. 21 εἶπε τῶν ὄντων μετὰ τοῦ 

ἄρϑρου. καὶ ἐπιλυόμενοι (rel. om.) T 24 ante χατὰ τὸ ποιητ. add. zat T 

zat χάτω] χάτω δὲ Καὶ 25.27 ὡς χαὶ---ὁλιχόν om. Καὶ 95 zat om. T 

0 Πλάτων] Phaedo. p. 60C 25. 26 συνέδησεν---χάτω in mrg. suppl. V! 28 ἡ] 

et V 91 εἰσάγω] δηλῶ T 32 οἷον om. T 
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Aus ὄντων᾽, ws χαὶ 6 ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ [Περὶ ἑρμηνείας φησὶν ὅτι af ἀπροσ- 

διόριστοι προτάσεις ἰσοδυναμοῦσι ταῖς μεριχαῖς προσδιωρισμέναις προτάσεσιν, 
.)ν ΄ ς c » 

οἷον ὃ λέγων ᾿ἄνϑρωπος περιπατεῖ τὸ αὐτὸ λέγει ὡς ἵνα λέγῃ “tis ἄνϑρωπος 
περιπατεῖ᾿. αἱ 6& μετὰ τοῦ ἀρὕρου προτάσεις ἰσοδυναμοῦσι ταῖς χαϑολικαῖς 

᾿ \ Ce v ~ 

5 προσδιωρισμέναις προτάσεσι" καὶ γὰρ ὁ ἀνϑρωπος Ἐπ es ἐὰν εἴπῃ τις; 
\ Sue's ΄ ΄ o ) - - - , 

τὸ αὐτὸ λέγει ὡς ἵνα λέγῃ “nas ἄνθρωπος περιπατεῖ. ἵνα οὖν δηλώσῃ 

ὅτι πάντων τῶν ὄντων ἐστὶ γνῶσις ἢ φιλοσοφία χαὶ οὐ τινῶν ὄντων, τούτου 
΄ ν᾿ ~ v ς ~ 

χάριν εἶπε μετὰ τοῦ ἄρϑρου. πάλιν ee λέγοντες" διὰ τί εἶπε ᾿ γνῶσις 
- v > ς \ » ~ o ~ 

τῶν OvtwY χαὶ οὐχ εἶπε χαὶ TOY μὴ ὄντων᾽ ; χαὶ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι πρῶτον 

10 μὲν μὴ ὄντων οὐχ ἔστι γνῶσις (οὐδεὶς {ap τὰ μὴ ὄντα δύναται Ἰνῶναι" ἣ @ 

τὰ Ἰνῶσις τῶν ὄντων ἐστί), δεύτερον δὲ εἰ χαὶ δῶμεν τῶν μὴ ὄντων εἶναι 

νῶσιν, διὰ τοῦ εἰπεῖν “γνῶσις τῶν ὄντων᾽ συμπεριέλαβε χαὶ τὰ ἀντιχείμενα, 

λέγω δὴ τὰ μὴ ὄντα" zat γὰρ ὃ γινώσχων τὸ ἕν τῶν ἀντιχειμένων χαὶ τὸ 

ἕτερον τῶν ἀντιχειμένων γινώσχει: οἷον ὃ γινώσχων ὅτι τὸ λευχόν ἐστι 

15 χρῶμα διαχριτιχὸν ὄψεως οἶδεν ὅτι τὸ μέλαν χρῶμα συγχριτιχὸν ὄψεώς ἐστι. 

ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. ἰστέον δὲ ὅτι “ ὄντα ἐστί᾽ προσέϑηχεν, ἵνα δηλώσῃ 

πῶς γινώσχει ἢ φιλοσοφία τὰ ὄντα, τοῦτ᾽ ἔστιν ὅτι οὐ γινώσχει αὐτὰ χατὰ 
τὸ ποσόν: οὐ γὰρ γινώσχει τὸ πόσοι aie εἰσιν ἣ ἵπποι ἣ ἀστέρες, 

ἀλλὰ τὴν φύσιν ei γινῴσχει. τοῦτο οὖν βούλεται δηλοῦν τὸ “φιλοσοφία 

20 ἐστὶ wears τῶν ὄντων ἣ ὄντα Sort’, τοῦτ᾽ ἔστι χαϑὸ | ὑπάρχουσι xat 1M0r 
ὅπως ἔχουσι φύσεως" οὕτω γὰρ γινώσχει αὐτά, ὡς ἔχουσι φύσεως. 

Ταῦτα μὲν % σαφήνεια τοῦ πρώτου ὅρου τοῦ λέγοντος “φιλοσοφία 

ἐστὶ γνῶσις τῶν ὄντων 7 ὄντα ἐστίν᾽. ἔλθωμεν δὲ χαὶ ἐπὶ τὸν δεύτερον 
ὅρον χαὶ τοῦτον σαφηνίσωμεν. ἰστέον ὅτι δεύτερος ὅρος τῇς φιλοσοφίας ἐστὶν ὁ 

« \ ͵ 7 
λέγων ὅτι “φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις ϑείων τε χαὶ ἀνθρωπίνων πραγυάτων᾽. τῷ σι 

“AL δεῖ γινώσχειν ὅτι ἢ μὲν γνῶσις ἀντὶ γένους εἴληπται, αἱ δὲ λοιπαὶ λέξεις 
5 \ ~ i ~ \ \ ΄ ,ὔ " A ~ \ 5 [ 

MU συ στ τικον EAN 2) ΠΑΡ Ὶ φιλοσοφία περὶ τὰ ϑεῖα χαὶ ἀνϑοώ- 

πινα πράγυατα χαταγίνεται χαὶ οὔτε τῶν ϑείων χαταφρονεῖ διὰ τὸ χατα- 
, ‘ » Vv 

(eee περὶ τὰ ἀνθρώπινα οὔτε τῶν ἀνθρωπίνων ἀυελεῖ διὰ τὸ χαταγίνεσϑαι 

80 περὶ τὰ ὕεῖα, ἀλλὰ τῶν μὲν ϑείων ἐφίεται ὡς μαϑητιῶσα τὰ 6& ἀνθρώπινα 
ΤΩΣ 

ἐπὶ τὸ τέλειον αὐτὰ ἀνάγουσα.. ἀποροῦσι δέ τινες λέγοντες: πῶς 

φατε τὴν φιλοσοφίαν γνῶσιν ϑείων τε χαὶ ἀνθρωπίνων πραγυάτων εἶναι, εἴ 

ye οὐ μόνον περὶ ta ϑεῖα χαὶ ἀνθρώπινα πράγματα χαταγίνεται ἀλλὰ χαὶ 
\ 

περὶ ἄλλα τινά" διαλαμβάνει γὰρ περὶ οὐρανοῦ, ὅσπερ οὐχ ἔστι Beds, xat 

1 OF om AV; ἐν τῷ Περὶ éou.] p. 1729 Amm. comm. p. 110,24 111,10 

post ὅτι add. xat T 2 προδιωρισμ. V 3 ὥς ἵνα] ὡσεὶ T λέγῃ] 

λέγει V: ἔλεγε T ὃ προτάσεσι ταῖς προσὸ. T ἐὰν εἴπη τις ὁ ἄνϑρ. περιπ. 

colloc. T 6 λέγῃ] λέγει V 7 γνῶσις ἐστὶ colloc. T 9 ὅτι post μὲν (10) 
colloc. T 14 οἷον] xat T: om. V τὸ (ante λευκὸν) om. Καὶ 16 ἐστί 

om. T 17 ὅτι om. V 18 τὸ om. T (bis) 20 τοῦτ᾽ ἔστι om. KT 
25 εἰσίν (alt. 1.) T 24 τῆς φιλοσοφίας ὅρος coll. T 25 ὅτι om. T 29. 80 ἀνϑρώ- 

meta (bis) VT 31 τέλειον] πλεῖον V αὐτὰ] ταῦτα T 32 εἴ]. ἥ ex et corr. V 

34 ὅσπερ] ὅπερ libri 
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πάλιν Περὶ ζῴων ὃ ̓Αριστοτέλης διαλαμβάνει, ἐν ᾧ οὐ μόνον τ περὶ ἀνϑρώπων 
v > \ 5 . 

ἔγραψεν ἀλλὰ χαὶ περὶ ἄλλων ζῴων, χαὶ πάλιν περὶ ( 
" wv la Ἔχ ~ ἐν ar ~ γι ’~ ΄ 

ϑεός ἐστιν οὔτε ἄνϑρωπος. ἔστιν οὖν εἰπεῖν ὅτι ἐπειδὴ τῶν ὄντων τὰ μὲν Alora 
SN 7 

εἰσι ta δὲ φϑαρτά, χαὶ ἐν μὲν τοῖς ἀιδίοις τιμιώτερά εἰσι τὰ ϑεῖα ἐν δὲ τοῖς 

5 το τὰ ἀνθρώπινα, τούτου χάριν ἐμνημόνευσε τούτων μόνων ὡς τιμιω- 

τέρων. ἰστέον δὲ ὅτι ἑχάτερος τῶν ῥηϑέντων ὅρων χαὶ ving τὸν ἕτερον χαὶ νιχᾶται 

ὑπὸ τοῦ ἑτέρου" χαὶ γὰρ ὁ μὲν mpegs ὅρος νιχᾷ τὸν δεύτερον τῇ ἀχρι- 

βείᾳ: ἐδήλωσε γὰρ πῶς γινώσχει τὰ ὄντα ἢ φιλοσοφία διὰ τῆς προσϑήχης 
- ~ ~ , > \ 

ebtepos ὅρος νιχᾷ τὸν πρῶτον τῇ ἰσαρηνειας διὰ 
4 

etw 

ost 
~ ~ Cc ~ ᾿ 

10 rt τοῦ εἰπεῖν γνῶσις ϑείων te xat τ θυ πραγμάτων᾽ te & περὶ 
¢ ~ “Ἔ 

οἵα ὄντα χαταγίνετα' ἢ φιλοσοφία. ἐν οἷς σὺν Dew χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις. 

~P , 

Πρᾶξις τ. 

΄ xg 2 \ e SEN ~ (Few NS , 
Τρίτος. ὅρος ἐστὶν ὁ ἀπὸ τοῦ ποθεν τέλους ὃ λέγων ὅτι φιλοσοφία 

ἌΡ | Εἰ πῆ a > ΕΣ \ > ~ > 
ἐστὶ μελέτη ϑανάτου᾽ " οὕτω γὰρ ὁρίζεται αὐτὴν ὁ ΠΠλάτων ἐν τῷ Φαίδωνι, 

ἘΞ ἀρ δὲν γὴν ς . 7 \ o ΄ " - ΄ , 15 ot ὧν φησι ᾿χινδυνεύουσι γὰρ ὅσοι τυγχάνουσιν ὀρθῶς ἁπτόμενοι φιλησο- 

φίας λεληϑέναι σφᾶς τε τε χαὶ τοὺς ἄλλους μηδὲν oe Ushet@vtes 
~ ὦ» ᾿ Ὁ ΄ 

ἢ ϑνήσχειν τε χαὶ τεϑνάναι᾽. χαλῶς δὲ τὰ δύο πρόσχεινται, τὸ ϑνήσχειν τε 
\ \ χαὶ τεϑναάναι" διὰ μὲν γὰρ τοῦ ϑνήσχειν τὸ πραχτιχὸν ἐδηλώϑη ὃ yap φιλό- 

cowos ἐν τῷ τελευτᾶν τὸ πραχτιχὸν ἔχει᾽ τότε γὰρ νέχρωσιν ἀπεργάζεται 

ὃ 20 τῶν παϑῶν. διὰ ὃὲ τοῦ τεῦναάναι τὸ ϑεωρητιχὸν ἐπ LP τὸ γὰρ τεῦναναι 

παρελθοῦσαν ἔχει τὴν σηυνασίαν, ὃ δὲ φιλόσοφος μετὰ τὸ teDvavar ἐστὶ 

Dewlontixds: μετὰ γὰρ τὸ νεχρῶσαι τὰ πάϑη χαὶ χαϑαρϑῆναι τὴν ψυχὴν 140» 
πρὸς ϑεωρίαν ἀνατείνεται χαὶ ἄρχεται ϑεολογεῖν" εἰ μὴ γὰρ νέχρωσιν τῶν 

παϑῶν ἀπεργάσηται χαὶ χαϑαρϑῇ τὴν ψυχήν, οὐ δύναται ϑεολογῆσαι" 

bo or 

~ \ (baste) 

χατὰ γὰρ τὸν Πλάτωνα ἱτὸ μὴ χαϑαρὸν xabapod ἐφάπτεσϑαι οὐχὶ ϑεμιτόν.. 

τοῦτα μὲν ἐν τούτοις. 
2 - ΄ A . ΄ ΜΞ 
Ἀποροῦσι δέ τινες πρὸς τὸν Πλάτωνα λέγοντα τὴν φιλοσοφίαν βελέτην 

ϑανάτου λέγοντες: τί φής, ὦ []λάτων;: 6 φιλόσοφος ἐξάγει ἤγουν ἀναιρεῖ 

ἑαυτὸν χαὶ τυραννίδα μελετᾷ χατὰ τοῦ δημιουργοῦ βουλόμενος λῦσαι τὸν 
\ > al YAN ~ ~ ~ T= 

80 δεσμὸν ὃν ἐχεῖνος ἔδησεν, Coe TOV τῆς wots χαὶ TOD σώματος; ὅτι 
A . a 2 , ΝΟ . ~ 

γὰρ οὐ Get τινα ἑαυτὸν ἐξάγειν ἤγουν ἀναιρεῖν, δείχνυται διὰ πολλῶν επι- 

χειρημάτων, πρῶτον μὲν ἐξ αὐτοῦ τοῦ Πλάτωνος" χαὶ γὰρ αὐτὸς ὃ Πλάτων 
΄ ΄ ~ " 5 Ne ἐν τῷ αὐτῷ διαλόγῳ φησὶν ὅτι “ws ἄρα ἔν τινι φρουρᾷ ἐσμεν χαὶ οὐ Ost 

1 ζώου V 2 φυτῶν ἅπερ] ψυχῆς ὅπερ V 3 ἐπειδὴ om. V 4 μὲν om. T 

ὃ ἐμνημόνευσεν ὁ ὅρος T υόνων om. K 6 δὲ om. Καὶ δηϑέντων) 

τοιούτων Τ' 7. & ἐν: tH axp. T 9 ante 7 add. tod T εἰσίν T 

11 ἐν οἷς--πρᾶξις om. T 18 6 (post ἐστὶν) om. T ὅτι om. KV 

14 op. ὁ πλάτων ἐν τῶ φ. ταύτην K: Op. πλάτων αὐτὴν ἐν τῶ φ. V ἐν τῷ Φαίδωνι 

ef. p. 26,16 16 ἑαυτοὺς T 17 πρόχεινται αὶ. τε om. V 

18 ante alt. yap add. pév T 24 ἀπεργάσεται libri 25 Πλάτωνα] Phaedo. p.67 B 

27 [Πλάτωνα om. Καὶ λέγοντες V 28 ϑανάτου εἶναι Καὶ post Πλάτ. add. 

λέγοντες V 31 ἑαυτὸν om. T 33 av τῷ αὐτῷ, dtah] Phaedo. p. 62B 
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> a 7 

ταύτης ἑαυτὸν ἐξάγειν χαὶ διαδιδράσχειν᾽. δεύτερον ὃξ εἰ ἄρα ὁ φιλόσοφος 

ὅμοιος τῷ ϑεῷ ἐστιν, ὡς ἐδείξαμεν ἀνωτέρω δείξαντες αὐτὸν διὰ τῶν αὐτῶν 

χαραχτηριζόμενον δι᾿ ὧνπερ χαὶ τὸ ϑεῖον, 6 δὲ ὅμοιος τῷ Dew οὐχ ἐξάγει ἤγουν 

οὐχ ἀναιρεῖ ἑαυτόν, δῆλον ὅτι οὐδὲ ὃ φιλόσοφος ἀναιρεῖ ἑαυτόν, χἂν acto 
5 τὸν θάνατον: ὅτι γὰρ 6 ὅμοιος τῷ Dew οὐχ ἀναιρεῖ ἑαυτόν, δῆλον, εἴ γε 

ὃ ἀναιρῶν ξαυτὸν οὐ μόνον οὐχ ἔστιν ὅμοιος τῷ Dew ἀλλὰ χαὶ ἐναντίος αὐτῷ 

ἐστι βουλόμενος λῦσαι τὸν δεσμὸν ὃν ἐχεῖνος ἔδησε, τοῦτ᾽ ἔστι διαχωρίσαι 

τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος. τρίτον δὲ τὸ ϑεῖον οὐδέποτε ἑαυτὸ χωρίξει 
5 ΔΑ 

ἐχ τοῦ δευτερεύοντος, λέγω δὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ παρὰ τὴν ἀνεπιτη- 

10 δειότητα τοῦ ἀνθρώπου δοχεῖ ἑαυτὸ χωρίζειν ἐξ αὐτοῦ: οἷόν τί ἐστι τὸ 

ρα ἢ ὥσπερ τὸ ἡλιαχὸν φῶς πάντας ἐξ ἴσου φωτίζει, ἀλλὰ παρὰ τὴν 

oe τοῦ ὀργάνου δοχεῖ τοὺς μὲν μᾶλλον φωτίζειν τοὺς δὲ 

ρίσχονται γὰρ τινὲς μὲν ἔχοντες χαλοὺς ὀφθαλυοὺς τινὲς δὲ 

Ἔν χαὶ ἐχ τούτου ol ἤν νομίζουσι τὸν sy λαμπρότερον εἶναι ot 

15 ὃὲ ἀμαυρότερον), τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τὸ ϑεῖον οὐδέποτε χωρίζει ξαυτὸ 
ἐχ τοῦ ἀνθρώπου ἀλλὰ πάντων ἐξ ἴσου προνοεῖται, παρὰ δὲ τὴν ἀσϑένειαν 
τοῦ δεχομένου δοχεῖ ἑαυτὸ χωρίζειν ἐξ ἐχείνου" χαὶ γὰρ ὃ χαχὸς ἄνϑοωπος 
ἑαυτὸν χωρίζει ἐχ τοῦ ϑείου. οὕτως οὖν χαὶ ὁ φιλόσοφος οὐχ ὥφειλε μελετῆσαι 

ϑαάνατον χαὶ χωρίσαι τὴν ψυχὴν ἐχ τοῦ δευτερεύοντος, φημὶ δὴ ἀπὸ τοῦ 
> 
iS 20 σώματος" χαὶ γὰρ τὸ σῶμα φϑαρτὸν ὃν χεῖρόν ἐστι τῆς ψυχῆς ἀϑανάτου 

οὔσης. τέταρτον δὲ εἰ ἄρα ἢ ἀρετὴ μεγίστη εὐδαιμονία ἐστί, χῶρος δὲ 

΄ 

τῶν ἀρετῶν ἐστιν ἢ φιλοσοφία (διὰ γὰρ τῆς φιλοσοφίας τὰς ἀρετὰς προσ- 
> > ~ ~ 

(umy χαὶ 6 xat ἀρετὴν ζῶν οὐχ ἀνιᾶται οὔτε ἐπὶ χτώμεϑα), 6 δὲ εὐδα 

ταῖς σωματιχαῖς συυφοραῖς οὔτε ἐπὶ | τοῖς ἐχτὸς ἤγουν τοῖς χρήμασιν, 141: 
wy, Ὁ το UATE ἐπὶ ταῖς σωματιχαῖς συμφοραῖς μήτε ἐπὶ τοῖς τῷ οι °° on @- 

x c δι» σ \ ΄ 4 ς ) 5} x ~ 

χτὸς ἑαυτὸν οὐχ ἀναιρεῖ, δῆλον ὅτι χαὶ ὁ φιλόσοφος ὡς xat ἀρετὴν ζῶν 

a 
)ω “" 

ον Ov Ὡ Cc a o- <— ° cy Ἢ Qe < 5 
49) 

Cc ty aw 
Φ cv x ἀνιώμενος) οὔτε ἐπὶ ταῖς σωματιχαῖς συμφοραῖς 

Δ τ Σ τοῖς ἐχτός, ἐπεὶ of ἀνιώμενο! ταὶς σωματιχαῖς ounce χαὶ τ 

πὶ τοῖς ἐχτὸς ἀχούσονται τοῦ ἐχ ie se λεγομένου: ἐπ᾽ ἀλλο- 

30 τρίαις (ap συμφοραῖς ἰδίας χαρποῦνται λύπας. ἄλλως te δὲ τοῦτο eee 

xat 6 Πλωτῖνος, τοῦτ᾽ ἔστιν ὅτι ὁ χατ᾽ ἀρετὴν toy οὐχ ἀνιᾶται οὔτε ἐπὶ ταῖς 
σωματιχαῖς συμφοραῖς οὔτε ἐπὶ τοῖς ἐχτός: χαὶ γὰρ οὗτος ἐρωτηϑεὶς ἔχ 

> ~ TVG EL Gey. τῷ ΠΡ ΠῚ Pee ae) Thrdd τινος ὁτι ὁ ἐν τῇ ζωῇ Lipraurxats περιπεσὼν τος χαὶ ἰλιάδα χαχῶν 
l4 

μὲν περιβεβλημένος χαὶ μετὰ τελευτὴν ἐρριμμένος ἄταφος εὐδαίμων ἐστὶν ἣ 

2 τῷ om. KV ἀνωτέρω] cf. p. 17,1 sq. 4 χἂν] zat KV 5 τῷ om. Καὶ 
6 οὐ μόνον om. T 6.7 αὐτῷ ἐστι om. T 7 διαχωρῆσαι TV 8 χωρίζει 
ἑαυτὸ colloc. T 9 éx] ἀπὸ T τοῦ Oevtepedovtos ΤΥ": τοῦ δευτέρου ὄντος KV! 

post δὴ add. ἐκ V παρὰ] περὶ T 10. 11 τὸ λεγόμενον] λέγομεν Υ 11 πάντας 

Vat. 2253: πάντα KTV φωτίζει ἀλλὰ] φωτίζον T 12 τοῖς μὲν .. τοῖς δὲ T 

15 ἑαυτὸ] αὐτὸ V. 16 ἐχ] ἀπὸ K 18 χωρ. ἑαυτὸν colloc. V 20 χεῖρόν 

ἐστι om. ΤΊ (post ψυχῆς suppl. m.*) 23 χαὶ iter. T 26 δῆλον --ἀναιρεῖ (27) 
om. K 27 οὐκ ἀνιώμενος inserui 29 τὸ... λεγόμενον KV éx τοῦ Ἵπποχρ.] Περὶ 
φυσῶν 1 (ΧΧΙ p. 569 Kiihn) 30 γὰρ om. T 31 Πλωτῖνος] cf. Enn. 1 3,5 p. 22 
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vw? 5 ~ δ - 

00; TELL έγων ἄπαγε τῆς wtxpohoytasy ob (ap ἀφαιρεῖταί τις 
Π,ν») 7) 20 -ύν ψυχιχὴν ἀρετήν᾽. 

TT , ἘΣ ΄σ Vv , ~ ~ “τ ~ 

Τούτου οὖν οὕτως ἔχοντος τί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τοῦ Πλάτωνος πῇ 
Χ Mi σ Nae oe \ ~ vr a) fe σ 5 a» ~ 

μὲν λέγοντος ὅτι δεῖ μελετᾶν tov ϑάνατον, πῇ ὃξ λέγοντος ὅτι od det τινα 

5 ξαυτὸν ἀναιρεῖν; ἂρα ἐναντιοῦται ἑαυτῷ ἣ οὐ; χαὶ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι οὐχ ἐναντι- 
ν x57 ~ c ~ aA ἘὉ Si σ ΕῚ - 

οὐται ξαυτῳ. ahh ἵνα δείξωμεν OTL Οὐχ ἐναντιοῦται ἑαυτῷ. ELT WUEY ολιγα ΄ 

΄ > Ve Ee NC oN > ΄ Ἐ᾿ Ἐπ τὰ ΄ a \ \ ro oh 5 \ 
twa. ἰστέον ὅτι ἢ ζωὴ avtixertar τῷ Yavatw: 7 υὑὲν γὰρ ζωὴ ἕξις ἐστὶ 

ΕΝ - v ¢ ~ ΄ x ΄ , - ΄ 

χαὶ αἰτία τοῦ εἶναι ἡμᾶς, 6 ὃὲ ϑαάνατος στέρησις. χαὶ τούτων Excitepoy 
΄ ΄σ Ἁ . , ΄ \ 

διττόν ἐστιν’ xat yap ἢ ζωὴ διττή ἐστιν" ἔστ' γὰρ φυσιχή, ἔστι χαὶ προ- 
- >) 

10 ELS χαὶ φυσιχὴ μὲν ζωή ἐστι συνάφεια τῆς Oe ς χαὶ τοῦ ρας xa 
e 

ἣν χορηγεῖ τῷ σῴώυατ' 7 ψυχὴ αἴσϑησιν “At “ay ἣν ἅπαν TES ἃ Couey, νὴ σ V5 

me 9 nN \ ~ >. =a aN {ee ee TC Yoav ΦΑΤΕ ¢ Va x ~ 
χα YY τὸ σώμα OSOUEL τὴν ψυχὴν, δεν χαὶ OSUAS Λξγεται OLOVEL οξεσμος τὺςς 

τῶν 

ψυχῆς, ὅϑεν χαὶ σῶμα wae οἱονεὶ σῆμα zat τάφος τῆς ψυχῆς. προαιρετιχὴ 

δὸ ζωή ἐστιν, ἡνίχα τὸ χεῖρον νιχᾷ τὸ χρεῖττον, τοῦτ᾽ ἔστιν ὡς ὅταν ! ᾽ 

15 νιχᾶται ἐχ τῶν σωματιχῶν ἡδυπαϑειῶν, ἥτις ζωὴ χαὶ ἀχόλαστός ἐστι, τοῦτ 
v : Si , > ~ ~ ~ 

ἔστιν οὐ σώφρων. φυσιχὸς δὲ ϑανατός ἐστιν ὁ διαχωρισμὸς τῆς ψυχῆς Ex τοῦ 
> > ~ > ΄ ΄ > ε > 

σώματος. xa ὃν ἅπαντες τελευτῶμεν. προαιρετιχὸς OF Davatos ἐστιν ἢ χατ hy ’ ϊ ϊ ry | 
> \ ΄ ιῸᾷ,Υ ε πη ων} ΄ of τ Ἂς 7 See ~ ¢ ΄ 
ἀρετὴν ζωή, τοῦτ ἔστιν ὡς ὅταν τοῦ ζῴου σωζομένου μελέτη γίνηται τοῦ ϑανά- 

‘ | ‘ ‘ 1 Ι 
> ~ ~ , v co , 

tov διὰ τοῦ νέχρωσιν anepyalectar τῶν παϑῶν. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων 
~ 

20 το τινα 2x τούτων συνάγονται" τὸ εἶναι, τὸ μὴ εἶναι, τὸ εὖ εἶναι, τὸ χαχῶς 
εἶναι. χαὶ εἶναι μέν ἐστιν ἣ φυσιχὴ ζωή, μὴ εἶναι δὲ ὃ φυσιχὸς ϑάνατος, εὖ εἶναι 

δὲ ὃ προα!ρετιχὸς ϑάνατος, χαχῶς δὲ εἶναι ἢ προαιρετιχὴ ζωή. ἡνίχα οὖν 

ὁ [Πλάτων λέγει ὡς δεῖ μελετᾶν τὸν Yavatov, τὸν πρηαιρετιχὸν ϑανατον 

δεῖ νοεῖν, τοῦτ᾽ ἔστι τὸν xat ἀρετὴν ϑάνατον, ἤγουν τὴν νέχρωσιν τῶν παϑῶν. 
uf ἡνίχα δὲ λέγει ὅτι od Set τινα ξαυτὸν ἀναιρεῖν, τὸν φυσιχὸν ϑαάνατον | der 141: 

| ᾿ i 
τῷ σι 

γοεῖν, xa) ὅν ἅπαντες τελευτῶμεν. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 
3 ΄ >\ σ 7 , lad a e ΄ \ δὴ Ἰστέον ὃὲ ὅτι Κλεόμβροτός τις νομίζων ὅτι ὃ [ἰλάτων τὸν φυσιχὸν 

ϑάνατον λέγει τὸν φιλόσοφον μελετᾶν, ῥίψας ἑαυτὸν 2x τοῦ τείχους ἐτε- 
λεύτησε. περὶ οὗ ἐπι ὃ NE 4705 a 

σ- ΄ 2 

80 Εἴπας “ἡ ‘Hits, χαῖρε’ Κλ λεύμβροτος Αμυβραχιώτης 
ἥλατ᾽ ἀφ᾿ ὑψηλοῦ τείχεος ae ̓ Αίδην hos v Ἢ ὕψη 9 TELYE [- ς ἐξ i , 

ἄξιον οὔτι παϑὼν ϑανάτου καχόν, ἀλλὰ [[λάτωνος 

ἕν τὸ περὶ ψυχῆς γράμμ᾽ ἀναλεξάμενος. 
e 

πρὸς τοῦτο ὃὲ εἶπεν ᾿Ολυμπιόδωρος ὃ φιλόσοφος 
i ‘ 

8 τούτων .. ἐχόντων V2 4 ὅτι (ante οὐ) om. K ὃ. 6 χαὶ ἔστιν---ξαυτῷ] 
οὐδαμῶς Τ' 10 τῆς et τοῦ om. T 11 χωρηγεῖ Καὶ 12 χαϑ᾽ ἣν---τάφ. τ. 

ψυχῆς (18) eicias δεσμὸς --- οἱονεὶ (13) suppl. V? δεσμός τις V 18 λέγεται (post 

σῶμα) om. V 16 2x] ἀπὸ T 17 ἐστιν om. T 18 γίνεται TV 19 οὖν om. T 

20 ἐκ τούτων ante τεσσ. coll. V ante τὸ χαχῶς add. χαὶ T 21 ἡ om. Καὶ 
6 om. K 22 δὲ (post εὖ εἶναι) om. Κα 23. 25 λέγη T 23 ϑάνατον (post 

προαιρ.) om. T 25 τινας ἑαυτοὺς T 25. 26 δεῖ νοεῖν dav. colloc. T 

29 ὁ Καλλίμαχος] fr. XXIII ed. Wilam. 30 εἰπὼν Brand. χαίρειν V 
dl ἥλλατ᾽ libri τείχους libri 32 οὔτι παϑὼν] οὐδὲν ἰδὼν Amm. 
33 ἕν τὸ] ἐν τῶ KV τῆς ψυχῆς Καὶ 34 ante ὀλυμπ. add. ὁ KV 
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N 

> " ΄ ΄, “ “ ‘x 5) ΄ 

εἰ μὴ γράμμα [᾿λάτωνος ἐμὴν ἐπέδησεν ἐρωήν, 
» 5 ‘ Vs , . / 

ἤδη λυγρὸν ἔλυσα βίου πολυχηδέ α δεσυόν, 
> Η͂ ns "» Ἀν ὁ τῷ ΄ 3 tk -- vn 

τοῦτ ἔστιν εἰ μὴ ὠφελήϑην ἐχ Πλάτωνος τρόπον εὐζωΐας, προέχρινα ἂν 
“ῳ > , ε > ΄ ΄ ΄ wie o 5 

Uy εἶνα! ἡ χαχῶς εἶναι" χαὶ γάρ, ὡς ἐμάϑομεν, ὃ [lAdtwy λέγει ὅτι οὐ 

σι o (ἢ - 

ε x > ~ >. \ . 4 ΄ a τὴ 
τινα ἑαυτὸν ἀναιρεῖν. ἵνα ὃὲ wh πολλοὶ γένωνται Κλεόμβροτοι, προσ- 

~ ~ σ ~ >) ~ “ἃ 5 ἡ 

ον ἐν τῷ ὅρῳ τινὰ τῆς ΠΤ σημασίας φυλαττομένης χαὶ εἴπωμεν 

ἴα ἐστὶ 
Ss 5 

αὺτ ὃν οὔτ τ “orhoso o 

, 

10 IIpaéts ta’. 

Ἐπειδὴ 6 []λάτων τὴν φιλοσοφίαν μελέτην ϑανάτου ὡρίσατο, vout- 
σαντες of Στωϊχοὶ ὅτι ϑάνατον τὸν φυσιχὸν λέγει ἔρχονται χαὶ παραδιδόασι τρό- 

ποὺς τινάς, 220° ods εὐλό ΟἿ τις ἀναιρεῖ ξαυτόν, χαὶ λέγουσιν ὅτι ἐπειδὴ 

6 βίος συμποσίῳ μεγάλῳ ἔοιχε, δῆλον ὅτι xalP ὅσους τρόπους τὸ συμπόσιον 

15 διαλύεται, χατὰ τοσούτους τρόπους τις εὐλόγως ἀναιρεῖ ἑαυτόν χαὶ 1άρ, 
x 2. Ἢ 

ὥς φασι, χατὰ ἕξ τρόπους διαλύεται τὸ συμπόσιον" χαὶ γὰρ ὃι ἔνδειαν Bow- 

υάτων εὐλόγως ἀνίστανται of ἑστιώμενοι χαὶ διαλύεται τὸ συυπόσιον" 

οὕτως οὖν zal δι ἔνδειαν χρημάτων εὐλόγως τις ἀναιρεῖ ἑαυτὸν βουλό- 
A Ὁ ΘΝ \ ~ ΄ \ id l4 ~ ~ > 

usves μὴ χαταδαποανᾶσθαι ὑπὸ λιμοῦ, ὡς χαὶ ὁ Θέογνις τοῦτο δηλοῖ πρὸς 

20 Κύρνον τινὰ οὕτω λέγων" 
χρὴ πενίην φεύγοντα χαὶ ἐς μεγακήτεα πόντον 

ε - . 2 

ῥιπτεῖν καὶ πετρῶν, Κύρνε, χατ AN Bacon: 
e wh \ ΄ > ΛΝ ΄ σ΄ 

yet ὡς δεῖ τὸν πένητα ἀναιρεῖν ἑαυτόν, ἀλλὰ λέγει ὅτι 

δεῖ τὸν πένητα πανταχοῦ σπείρειν, χαὶ ἐν ἀβάτοις πέτραις χαὶ ἐν θαλάσσῃ, 

ὅπως τοῦ λιμοῦ ἐλευϑερωϑῇ. παλιν διαλύεται τὸ συμ- τῷ σι [0] ov [0] [9 εὶ - < 

-~ Mm 

ov τὶ [ΟἹ ταν < ~ 

πύσιον διὰ τὸ εἶναι χαχόχυμα χαὶ δηλητηριώδη τὰ βρώματα" χαὶ γὰρ τοιού- 

τῶν ὄντων τῶν βρωμάτων εὐλόγως ἀνίστανται οἱ ἑστιώμενοι χαὶ διαλύεται 

τὸ συμπόσιον. οὕτως οὖν χαὶ τοῦ σώματος χαχοχύμου ὄντος χαὶ ἀνεπιτη- 

δείου πρὸς τὸ δέξασϑαι τὰς Ψυχιχὰς ἀρετὰς εὐλόγως τις ἀναιρεῖ ξαυτὸν 

80 βουλόμενος τῆς νόσου ἀπαλλαγῆναι. ὅϑεν xat τις Κυνιχὸς φιλόσοφος jut 
ξηρος ὧν προσῆλϑεν ᾿Ιουλιανῷ τῷ βασιλεῖ λέγων αὐτῷ ταῦτα" 

1 ἐρρωήν ΤΥ 2 λυτρὸν Καὶ 3 τοῦ Ader. K προέχρινον V 
6 év om. V 7 tod (ante ζῴου) superscr. V 8. 9 ἐν οἷς --πρᾶξις om. T 
12 ot Στωϊχοὶ] cf. Olymp. in Phaedonem (Finckb) p. 3 sq. ἔρχονται καὶ om. T 

παραδιδόασιν ἡμῖν T 15 εὐλόγως om. V ἑαυτὸν av. coll. T 16 φησι KV 

χαὶ yap ov ἔνδ. δι᾽ ἐνὸ. γὰρ T 18 zai (post οὖν) om. T 19 ὑπὸ τοῦ λιμοῦ Καὶ 

ϑεόγνης T (v. 175 Bergk) 20 λέγων οὕτω colloe. V 23 post ὅτι add. τοῦτο T 

ὡς} ὅτι T ἑαυτὸν ἀναιρεῖν colloc. K λέγει ὅτι om. T 24 πανταχοῦ 

τὸν πένητα colloc. T post σπείρειν add. τουτέστι KV apace T 

26 χαχόχυμα εἶναι colloc. T yap om. T 27 ἀνίστ. εὐλόγως coll. T 
31 ᾿Ιουλιανῷ] cf. Zelleri Ph. Gr. V? p. 733 αὐτῶ om. Κα ταῦτα om. T 
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σ΄ , , \ ado as 7 

ἥμισύ woo τέϑνηχε, τὸ ὃ ἥμισυ δέρχεται ἡώς" 
οἴχτειρον, βασιλεῦ, Κυνιχὸν ἡμίτομον, 

e al 

TOUT ἔστιν χέλευσον ἢ ἵνα περιοδευϑῶ 7 ἵνα φονευϑῶ. 6 δὲ εἶπε πρὸς αὐτὸν 

ἀμφοτέρους ἀδιχεῖς, χαὶ Πλουτέα χαὶ Φαέϑοντα, 
τὸν μὲν ἔτ᾽ εἰσορόων, τοῦ δ᾽ ἀπολειπόμενος. 

πάλιν διαλύεται τὸ συυπόσιον διὰ περίστασίν τινα ἰδικήν" χαὶ γὰρ τοῦ ἕἑστιά- 

τορος ἐξαίφνης ἣ ἀρρωστήσαντος ἣ ἀχούσαντος φίλων ἀπώλειαν ἀνίστανται 
\ c ε 

οἱ ἑστιώμενοι χαὶ διαλύεται τὸ συμπόσιον. οὕτως οὖν χαὶ ἰδιχῇς τινος 
, 5 , 5 ~ ΤῸ , σο \ r 

περιστάσεως χαταλαβούσης εὐλόγως τις ἀναιρεῖ ξαυτόν. ὅθεν xat ΠΠυῦ - 
ὶ i \ 

yoosta τις γυνὴ ἣ χαὶ Θεανὼ λεγομένη χρατηϑεῖσα ὑπὸ tod ἐν Σιχελία i | " 
, ἐξ Ly e ΄ 

τυράννου χαὶ ἐρωτωμένη διὰ τί οὐ τρώγουσιν οἱ [Πυϑαγόρειοι χυάμους, 
Vv c ΄ ἋἋ “᾿ » ’ A ΄ >] >) ~ ¢ 5 - 

ἔλεγε ᾿φάγοιμι ἂν 7 εἴποιμι᾽. χαὶ πάλιν ἐχείνου λέγοντος αὐτῇ ᾿οὐχοῦν 
΄ ? ς yn ἊΝ , ) ν fad 

φάγε᾽, ἔλεγεν “εἴποιμι ἂν 7 φάγοιμι᾽. χαὶ οὕτω χαταδαάχνουσα τὴν γλῶσσαν 
, ΄ a , \ , a A *¢ 

ἐτελεύτησε. πάλιν διαλύεται τὸ συμπόσιον διὰ μέϑην χαὶ γὰο μεϑυόντων 

τῶν ἑστιωμένων εὐλόγως διαλύξται τὸ συμπόσιον. οὕτως οὖν εὐλόγως τις 
5) Ce. i= Cee: vy. > ~ > ΄ ΄ \ vip ~ \ 

ἀναιρεῖ Savtov, ἡνίχα ἔλθῃ ἐν τῷ ae γήρα ual ἄρξηται ληρεῖν χαὶ 

παραφρονεῖν. πάλιν διαλύεται τὸ συμπόσιον, ee οἱ ἑστιώμενοι ἄρχονται 

μάχεσϑαι ἀλλήλοις χαὶ ἀϑέμιτά τινα πρὸς ἑαυτοὺς διαπράττεσθαι. οὕτως 

οὖν εὐλόγως τις ἀναιρεῖ τ ayaa χρατηϑεὶς ὑπὸ πολεμίων ἀναγχαζεται 

᾿ ἔστιν ἣ μητρογαυῆσαι 7 φαγεῖν τι ἀϑέωιτον. αϑέμιτά τινα διαπράξασϑαι, τὸ 

πάλιν διαλύεται τὸ συμπόσιον διὰ χοινὴν περίστασιν: χαὶ γὰρ χοινῆς περι- 

στάσεως χαταλαβούσης, οἷον ἐμπρησμοῦ ἡ ee βαρβάρων, ἀνίστανται 
οἱ ἑστιώμενοι χαὶ εὐλόγως διαλύεται τὸ συμπόσιον. οὕτως οὖν εὐλόγως τις 
ἀναιρεῖ ἑαυτὸν διὰ δὴ περίστασιν, οἷον ὡς ὅταν πολεμίων ἐπελθόντων 

τῇ πόλει χαὶ μελλόντων αὐτὴν πορϑεῖν 6 πολίτης τῷ φόβῳ νιχώμενος ἀναιρεῖ 

ἑαυτόν. ταῦτα μὲν οὗτοι. 

᾿Ιστέον 68 ὅτι ἕτεροί τινες τρεῖς μόνους τρόπους παραδιδύασι, xa) 005 
εὐλόγως τις ἀναιρεῖ ἑαυτόν: φασὶ γὰρ ὅτι φύσει ἢ ζωὴ τριττή ἐστιν: 7 γὰρ 

ἀρίστη ἐστὶν ἣ μέση ἣ χειρίστη. ἡνίκα οὖν ἐστί τις ἐν τ ἀρίστῃ ζωῇ 

004 χχλίνοντα, εὐλόγως ἢ ἐν τῇ μέσῃ χαὶ δρᾶ ἑαυτὸν μᾶλλον ἐπὶ τὸ γεῖρον 
ἢ ῃ BE ἃ t eS OY UAAAOY ETL TO χξιρο 

2 
Ξ 
Φ 

5 
ξ 
[ ἀναιρεῖ ἑαυτόν: πάλιν ἡνίχα τις ἐν τῇ χειρίστῃ ζωῇ ἐστι χαὶ ὁρᾷ Exvtov 

ἀεὶ ἐν τοῖς αὐτοῖς ὄντα χαὶ μη πῖπτε ἐπὶ τὴν ἀρίστην μετερχόμενον, εὐλόγως 

ἀναιρεῖ ἑαυτόν. ταῦτα υὲν ἐν τούτοις. 

1 ἥμισυ] ef. Anth. ΙΧ 137 ἠώς} ὡς T 9. pr. ἢ om. Καὶ 4 ἀμφοτέρους 

ἀδιχεῖς om. T πλούτωνα V 6 διὰ περιστατιχήν τινα δίχην KV 9 ὅϑεν] 

ὥσπερ V? 10 γυνή] τῇ μοιχόη V!: ἡ μοιχεία V? (cf. Eliae comm. p. 15,1) 

11 ante διὰ add. εἰπὲ V 12 ἔλεγε post εἴποιμι colloc. T post εἴποιμι add. 
ἄν Y! αὐτῇ om. KT 13 φάγε] ἔφαγε V! post payout add. av V 

14 μέϑης V 15 tts post ἑαυτόν (16) colloc. T 16 ἄρξεται KV: ἄρχεται T 

20 τοῦτ᾽ ἔστιν om. T ἀϑέυτον] τῶν οὐ ϑεμιτῶν T 21 χοινῆς] τινὸς V 

23 οὖν om. T 24 οἷον ws om. T 25 zat μελλ. αὐτὴν πορϑεῖν om. T 
τῷ φόβῳ viz. ὁ πολ. colloc. T an ἀναιρῇ ὃ 20 τοῦθ οὕτως Brand. 
21 μόνους om. T: post τρόπους colloc. V 28 ἡ an φήσει colloc. Brand. 

φύσει om. Κα 31 ἐστὶ ζωῇ colloc. T 31. 32 ἀεὶ ἑχυτὸν colloc. V 

Comment. in Arist. ΧΥ ΠῚ 2. Day. Proleg. et in Porph. Isag. 3 
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"Eott δὲ εἰπεῖν ὅτι οὔτε εὐλόγως οὔτε ἀλόγως δεῖ τινα ἀνα!ρεῖν ἑαυτόν 
(6 γὰρ τοῦτο ποιῶν τῷ δημιουργῷ ἐναντιοῦται χαὶ τυραννίδα χατ᾽ αὐτοῦ 

Ἂ ~ , 7 ~ A ὃ , a ~ vv \ ΙΝ Ἁ 

μελετᾷ βουλόμενος λῦσαι τὸν δεσμόν, ὃν ἐχεῖνος ἔδησε, φημὶ δὲ τὸ δια- Ἔ 

χωρίσαι τὴν ψυχὴν ἐχ τοῦ σώματος), καὶ δεῖ πείϑεσϑαι [τῷ Πλάτωνι λέγοντι 142¥ 

5 ὡς ἄρα ἔν τινι φρουρᾷ ἐσμεν ual οὐ δεῖ ταύτης ἑαυτὸν ἐξάγειν χαὶ ἀπο- 

διδράσχειν, ἀλλὰ δεῖ μένειν τὸν εἴτ τς ἄχρις ἂν αὐτὸς λύσῃ " αὗται γὰρ 
αἱ περιστάσεις at Πρ τς 00 συμβαίνουσι διὰ τό τινα ἑαυτὸν ἀναιρεῖν 
ἀλλὰ διὰ τὸ δοχιμάζεσθϑαι τὴν ψυχήν. ὥσπερ γὰρ ὃ ἄριστος χυβερνήτης 

οὐχ ἐν γαλήνῃ ἀλλ ἐν ζάλῃ δοχιμάζεται, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἣ ἀρίστη 

10 ψυχὴ ἐν ταῖς περιστάσξσι δοχιμάζεται. ὅϑεν οἱ Περι PIE. zat βουλόμενοι 

τὸ χαρτεριχὸν τῆς Ψυχῆς ἐνδείξασϑαι ἔλεγον ὦ ἢ Ζεῦ, ὄρεξον Ἡμῖν περι- 
στάσεις᾿. ἐν οἷς σὺν ϑεῷ ἣ πρᾶξις. 

Πρᾶξις ιβ΄. 

ἴΛνεισιν ἐντεῦϑεν 6 Πλάτων ἐπὶ τὸ πόρρω τέλος, χαὶ ΟἿ ἁπλῶς ἐπὶ 
\ 3 

τὸ πόρρω, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ πορρωτάτω χαὶ od ἐπέχεινα οὐχ ἔστιν ἀνελϑεῖν" -- σι 

e Pa ΄ Cc ~ 
δρίζεται γὰρ thy φιλοσοφίαν “duotwow Bed χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθϑρώπῳ᾽ - 

τί γὰρ οὕτω μαχάριον ἐν τῷ βίῳ xal πρέπον ἀνθρώπῳ τέλος ὡς τὸ 
ρ ~ , ~ 5 ΄ εν σ , s σ 3 a7 ἃς ΄ , 

δμοιωϑῆναί τινα ϑεῷ; ἰστέον δὲ ὅτι λέγουσί τινες ὅτι οὐ δύναται 6 φιλό- 

σοφος ἅτε δὴ ἄνθρωπος ὧν δμοιοῦσϑαι ϑεῷ, χαὶ τοῦτο χατασχευάζουσιν 
ao a =) ’΄ ~ εἰ 5 7 μι. ’΄ ΄ Wea “ ‘ - , 

20 οὕτως" ἢ οὐσία Deod χαὶ ἀνθρώπου διάφορος, ὡς χαὶ ὃ ποιητὴς δηλοῖ λέγων 

ἐπεὶ οὔ ποτε φῦλον ὁμοῖον 
avavatwy te ϑεῶν γαμαὶ ἐρχομένων τ᾿ ἀνθρώπων. 

ὧν ὃς αἵ οὐσίαι διάφοροι, τούτων διάφοροι χαὶ al τελειότητες" οἷον ἄλλη 
ἐστὶν ἢ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου χαὶ ἄλλη. τοῦ ἵππου, χαὶ ἄλλη ἣ τελειότης τοῦ 

25 ἵππου παρὰ τὸν προ εἰ ἄρα οὖν Ἷ οὐσία ϑεοῦ χαὶ ἀνθρώπου διά- 

popes ἐστιν, ὧν δὲ αἱ οὐσίαι διάφοροι, τούτων διάφοροι χαὶ at τελειότητες, 
δῆλον ὅτι ἄλλη τ ἘΠ, ἐστὶ τοῦ ϑεοῦ παρὰ τὸν ἄνθρωπον: ἄρα οὖν οὐχ 
ἔστιν ἢ φιλοσοφία ὁμοίωσις deo. 

"Ta 6& τὴν ἀπορίαν ταύτην ἐπιλύσωμεν, εἴπωμεν ἐπὶ ποίου σημαι- 

80 νομένου λέγομεν ἐνταῦϑα τὸ ὅμοιον. ἀλλὰ πρῶτον εἴπωμεν ποσαχῶς 
ΣῪ Σ ( σ > l4 σ \ σ - 4 , Ἁ λέγεται τὸ ὅμοιον. ἰστέον ὅτι τὸ ὅμοιον τετραχῶς λέγεται" λέγεται γὰρ 
σ ΣΟ es > eek | ΄ 3 σ ~ uv ~ > ς = ὅμοιον, ἡνίχα ἢ αὐτὴ ποιότης ἐν ὅλῳ τῷ εἴδει ϑεωρῆται, οἷον ὡς ὅταν 
ὅλους τοὺς Αἰϑίοπας λέγωμεν ὁμοίους εἶναι χατὰ τὸ μέλαν χαὶ ὅλους τοὺς 

4 e 7 >. , c is χύχνους ὁμοίους εἶναι χατὰ τὸ λευχόν. παλιν λέγεται ὅμοιον, ἡνίχα 7 
35 αὐτὴ ποιότης ἐν διαφόροις εἴδεσι ϑεωρῆται χατὰ τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον, 

1 ἑαυτὸν ἀναιρεῖν colloc. T 3.4 διαχωρίσαι] διαχωρῆσαι T 4 éx] ἀπὸν Πλάτωνι] 
ef. p.29,33 7 αἱ cup. περιστάσεις T 11 ὄρεξον scripsi: βρέξον libri 12 ἐν ofs—zpaéte 

om. T ἡ] zat 4 παροῦσα Κα 14 ἐντεῦϑεν om. K: post Πλάτ. colloc. T 15 ἀνελϑ. 
οὐχ ἔστιν colloc. T 18.19 totéov—tevd in mrg. suppl. K 19 τῷ ted Καὶ 20 ὁ ποιη- 

τὴς] Hom. E 441 24 alt. ἡ om. KT 24. 25 τοῦ ἀνϑρ. παρὰ τὸν ἵππον corr. V? 
25.27 παρὰ] περὶ T 25 ἀνθρώπων (alt. 1.) V 27 tod om. K τοῦ ϑεοῦ supra 

suppl. 5 28 τῷ HO KV 82.860 ϑεωρεῖται KV (cf.p.35,5) 88 et p.35,2 καὶ τὸ ἧττον T 
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> Ε μά \ af \ x \ \ ry ,/ o + \ 

οἷον ws ὅταν τὸ πέπερι TO λευχὸν χαὶ TO Uchav λέγωμεν ὅμοιον εἰναι χατὰ 
χ ΙΑ 3 ‘4 \ : ¢, 2 Pa > \ \ \ ~> \ a 

τὸ Ἢ σπν: ἀυφότερα γὰρ ϑερμαά ἐστιν, ἀλλὰ χατὰ τὸ μᾶλλον χαὶ Ἧττον" 

τὸ μὲν γὰρ μέλαν πέπερι μᾶλλον ϑερμόν ἐστι, τὸ δὲ λευχὸν ἧττον ϑερμόν 

ἐστιν. πάλιν λέγεται ὅμοιον, ἡνίχα διάφοροι ποιότητες χαὶ at αὐταὶ ἐν δια- 
΄ li > ¢ σ , 

5 Φόροις εἴδεσιν εδρεϑῶσιν, οἷον ὡς ὅταν THY φάσσαν χαὶ Thy περιστερὰν 
| | ἷ 

, 

ry ‘ 

ay τς λέγωμεν εἶναι, ἐπειδὴ ὥσπερ ἢ φάσσα 
‘ ‘ ‘ 

\ [- \ 

τ: γὰρ μέλαν, λευχόν, ξανϑόν), οὕτω χαὶ % περιστερὰ διαφόρους χαὶ τὰς 

αὐτὰς ποιότητας ἔχει" ἔχει γὰρ χαὶ αὕτη μέλαν, ξανϑόν λευχόν. πάλιν ὅμοιον 

ἔγεται ὡς ἐπὶ τῆς εἰχόνος χαὶ τοῦ παραδείγματος, οἷον ὡς ὅταν τὴν 14ὃτ 
58 ἘΡ ΄ τς 

10 etxova Σωχράτους δμοίαν εἶναι λέγωμεν τῷ SUE ἰστέον ὃὲ ὅτι παρά- 
> 

Getyua λέγεται τὸ ἀρχέτυπον χαὶ otovel πρὶ 8 ὃ ἐγένετο 7 εἰκών" οἷον παρά- 

δειγμα τῆς εἰχόνος t ὠχράτους λέγομεν τὸν Σωχράτην" πρὸς γὰρ τοῦτον 
> ΄ ~ ~ Ψ , ‘ ἐγένετο ἢ εἰχὼν αὐτοῦ. χατὰ τοῦτο οὖν τὸ σημαινόμενον λέγομεν τὸν 

σ ~ ~ Ν᾽ ΄ Ν᾿ , 4 

φιλόσοφον ὅμοιον τῷ Dew εἶναι’ ὥσπερ yap τὴν εἰχόνα Σωχράτους λέγομεν 

15 ὁμοίαν εἶναι τῷ Σωχράτει, εἰ xa ἄλλο ἐστὶν ἢ εἰχὼν τοῦ Σωχράτους χαὶ 

ἄλλος ὃ Σωχράτης (ἢ μὲν γὰρ ἀψυχός ἐστιν, ὁ δὲ ἔμψυχος), χατὰ τοῦτο τὸ 
σημαινόμενον λέγομεν τὸν φιλόσοφον ὅμοιον εἶναι τῷ ϑεῷ, εἰ χαὶ ἄλλη 
ἐστὶν ἢ οὐσία τοῦ ϑεοῦ χαὶ ἄλλη τοῦ ἀνθρώπου" ὅτι γὰρ ὃ ὐνϑξδεβας 

ὅμοιός ἐστι τῷ ϑεῷ, δῆλον ἐντ εὖϑεν: οἷς γὰρ τὸ ϑεῖον χαραχτηρίζεται; 

90 τούτοις χαὶ 6 τέλειος φιλόσοφος χαραχτηρίζεται. χαὶ γὰρ τρισὶ τὸ ϑεῖον 

χαραχτηρίζεται, τῷ τε ἀγαϑῷ χαὶ τῷ γνωστιχῷ χαὶ τῷ δυνατῷ, χαὶ ὃ 

τέλειος φιλόσοφος τοῖς αὐτοῖς eee i, φημὶ ὃ Σ 
- 3 - σ σ 

τῷ Ἰνωστιχῷ χαὶ τῷ δυνατῷ, χαὶ τῷ μὲν ἀγαθῷ, ὅτι wore 

πάντων προνοεῖται, οὕτω χαὶ ὃ τέλειος φιλόσοφος τῶν ἀτελῶν ψυχῶν προ- 

τῷ σι 

~ a aS ἊΣ , ee > \ aN Ἁ Δ ἘΣ 1 REN τα Ate - ts 

νοεῖται διὰ τῆς Ἰνώσεως (καὶ γὰρ τὴν ἀτελῆ ψυχὴν ἤγουν τὴν ἄγνο 

οὖσαν ἐπὶ τὸ τέλειον μεταφέρει διὰ τῆς Ἰνώσεως), TH GE γνωστιχῷ, ὅτι 

ὥσπερ τὸ ϑεῖον πάντα γινώσχει, οὕτω χαὶ ὃ τέλειος φιλύσοφος πάντα ἐπαγ- 

τέλλεται γινώσχειν, τῷ δὲ δυνατῷ, ὅτι ὥσπερ τὸ ϑεῖον ὅσα δύναται, χαὶ 

βούλεται, οὕτω χαὶ ὃ τέλειος φιλόσοφος ὅσα δύναται, καὶ βούλεται. ταῦτα 

80 μὲν ἐν τούτοις. 
3 ~ as ~ A , e - ate Ων ~ 

Αποροῦσι δέ τινες: πῶς φατε τὸν φιλόσοφον ὁμοιοῦσϑαι τῷ ϑεῷ τῷ 
Ἂ τε ἀγαϑῷ χαὶ τῷ Ἰνωστιχῷ χαὶ τῷ δυνατῷ, εἴ ye χατὰ τὸν ποιητὴν 

1 οἷον om. Τ' ante πέπερι add. te V 1.3 πέπερ V! 3 μὲν om. T 

4 χαὶ αἱ αὐταὶ] xat αὗται KV: ai αὐταὶ T 6 λέγομεν V ἔχει ποιότητας 

colloc. T 8 ante ἔχει yap iter. péhav—rowitytas ἔχει V αὕτη] αὐτὴ V 

10 τοῦ σωχρ. K (pr. 1.) τῷ om. T δὲ om. Κα 11 γίνεται T 

11. 15 οἷον --εαἰχὼν in mrg. suppl. K 12 τοῦτο T 14.17 ὥσπερ--τῷ Few 

in mrg. suppl. K 16 ὁ μὲν γὰρ ἔμψυχός ἐστιν ἣ δὲ ἄψυχος Καὶ ὃ δὲ] ἡ δὲ V 
17 τὸν φιλ. λέγ. colloc. K 21 τε om. KT zat (post ayado) om. T 

post δυνατῷ add. ὡς χαὶ ἡ ποίησις μαρτυρεῖ λέγουσα ἐπὶ μὲν τοῦ dyatod ϑεοὶ δωτῆρες 

(δοτῆρες K) ἐάων, ἐπὶ δὲ τοῦ γνωστιχοῦ ϑεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν, ἐπὶ δὲ τοῦ δυνατοῦ Dent δέ 

τε πάντα δύνανται KV (cf. p. 17,3 546.) 22 δὲῆ δὴ T ce om. TV 
23 τῷ δυνατῶ καὶ τῶ γνωστ. colloc. T 26 ὅτι supra scr. Κα 28 καὶ (ante 

βούλεται) om. Καὶ 32 χατὰ τὸν ποιητὴν] Hom. E 441. 442 
85 
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οὔ ποτε φῦλον ὁμοῖον 

ἀϑανάτων τε ϑεῶν χαμαὶ ἐρχομένων 
Ἀ ~ ~ ~ ς 

πρὸς οὺς ἔστιν εἰπεῖν ὅτι διὰ τοῦτο cee ν τῷ ὅρῳ ᾿χατὰ τὸ δυνατὸν 

Ὗ 

τ 
2 

ἘΔ' f τ ΄ 2 S \ \ 9 > ~ 6 ~ ἀνθρώπῳ᾽ * ὡς Yip ἐστι δυνατὸν zal ἐφιχτὸν ἀνθρώπῳ, δοχεῖ δμοιοῦσϑαι 
ρ ~ ~ > \ 3 ic \ 5 ὃ φιλόσοφος τῷ Dem, ἐπεὶ οὐχ ὡσαύτως ἐστὶν 

> v 
outs τὸ ἀγαϑὸν οὔτε τὸ 

αὶ \ . ak ‘ - ~ ‘ \ ~ > ἤ ‘ ‘ 

γνωστιχὸν οὔτε τὸ δυνατὸν παρὰ τῷ Dew χαὶ παρὰ τῷ ἀνθρώπῳ χαὶ γὰρ 
wy , > ανδλο5 ΠῚ \ ~ ~ Vo’. \ 5» ς , 

ἄλλως πώς ἐστι τὸ ἀγαϑὸν παρὰ τῷ Dew χαὶ ἄλλως πως παρὰ τῷ ἀνθρώπῳ" 

χαὶ γὰρ τὸ ἀγαϑὸν συνουσίωται τῷ ϑεῷ χαὶ οὐσία τοῦ ϑεοῦ ἐστιν ἢ ἀγα- 
Ὑ Ὡς δὰ Ὁ ἀρ, x 5 , ϑΌ της; ὅϑεν χαὶ ἀδυναμίαν λέγεται ἔχειν χαχοῦ Ot SEA), αγαϑότητος, 

> ΄ 

10 ὥσπερ χαὶ ὃ ἥλιος ἀνεπίδεχτος λέγεται εἶναι τοῦ σχότους OL τ φωτύς. 

ὃ ὃὲ ἀνϑρωπος χατὰ μέϑεξιν ἔχει τὸ ἀγαϑόν, ὅϑεν χαὶ δεχτιχός ἐστι χαχίας, 
ΕΝ ‘ ΄ 3A A , - , Vv ἂν ~ ~ \ ¢ , 3 

ὥσπερ χαὶ 6 ἀὴρ χατὰ μέϑεξιν λέγεται ἔχειν τὸ φῶς (τοῦ γὰρ FAtov ἀνα- 
ee fo ul σ ‘ Ὁ ΄ Ρ f , \ ~ τέλλοντηος φωτίζεται), ὅϑεν xat δεχτιχός ἐστι σχότους" δύνοντος γὰρ τοῦ 

ἡλίου σχοτίζεται. χαὶ πάλιν ἄλλως πώς ἐστι τὸ Ἰνωστιχὸν παρὰ τῷ Dew 

18 χαὶ ἄλλως πως παρὰ τῷ ἀνθρώπῳ: χαὶ γὰρ ὃ usv ϑεὸς ἀεὶ χαὶ ἅμα πάντα 
4 a ‘ 5 Vv , ig , 5 , e > wv Vv = eet) γινώσχει χαὶ οὐχ ἔστι χρόνος Ἡνίχα οὐ γινώσχει, ὁ GE ἄνϑρωπος οὔτε ἀεὶ 

+r usvov παιδίον οὐδὲν 
᾿ς Os oo > 

o , ‘ 

outs ἅμα πάντα γινώσχει" ἰδοὺ yap τὸ νεωστὶ τιχτ 
“ 

σήμερον usy εἰ τύχοι γινώσκειν αὔριον δὲ ἐπιλαϑέσϑαι τοῦ γινωσχομένου χαὶ 

20 μὴ γινώσχειν αὐτό. GAN οὔτε δὲ ἅμα πάντα γινώσχει ἀλλὰ χατὰ μέρος" 

ἐν μὲν γὰρ τῷδε τῷ χρόνῳ τόδε γινώσχει χαὶ ἐν ἄλλῳ ἄλλο, ὡς δηλοῖ 

χαὶ ὃ Πλάτων λέγων “ἀγαπητόν, ὅτῳ adv ἐν γήρᾳ σοφία τε χαὶ φρόνησις 
παρῇ. “ol πάλιν ἄλλως πώς ἐστι τὸ δυνατὸν παρὰ τῷ Dew χαὶ ἄλλως 
πως παρὰ τῷ ἀνθρώπῳ: χαὶ Yap ἐπὶ μὲν τοῦ ϑεοῦ ἀντιστρέφει: ὅσα γὰρ 

τῷ qn 
βηήλετ SA Aa ΠΩ SrA ΣΑΣ \ ὩΣ 557 γεν "δ . βούλεται, δύναται χαὶ ὅσα δύναται, βούλεται χαὶ οὐδὲν ἀδύνατόν ἐστι παρὰ 

τῷ ϑεῷ. ἐπὶ δὲ τοῦ φιλοσόφου οὐχ ἀντιστρέφει" ὅσα μὲν γὰρ δύναται, 
βούλεται, οὐχ ὅσα δὲ λοι δύναται" χαὶ γὰρ ἐὰν βουληϑῇ ἀδύνατόν τι 

ποιῆσαι, οἱονεὶ ἅψασϑαι τοῦ 0. τῷ δαχτύλῳ if δημιουργῆσαι οὐρανόν, 

οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι. εἰ δέ τις εἴποι “ἀλλ᾽ οὐ βούλεταί τι ἀδύνατον 

80 6 τέλειος φιλόσοφος. ἀλλὰ τούτων ἐρᾷ, ὧν χαὶ τυχεῖν δύναται" χατὰ ie 

τοὺς Στωϊχοὺς μεγίστη ἐνδειά ἐστιν ἢ τῶν ὀρέξεων arhyotia’, λέγομεν ὅτι 

ὡς γινώσχων τὴν τῆς οἰχείας φύσεως ἀσϑένειαν οὐ βούλεταί τι ἀδύνατον, 
ἊΨ ἀλλ ὧν δύναται τυχεῖν, τούτων χαὶ ἐρᾷ, παρὰ μέντοι τῷ Dew οὐδέν ἐστιν 

ἀδύνατον. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 

1 ante οὐ add. ἐπεὶ KV 2 post ϑεῶν additum zat ἀνϑρώπων del. V 5 ὡσαύτως] 

ὡς αὐτὰ V! 6 παρὰ (ante τῷ ἀνϑρ.) om. K 7 alt. πως om. Καὶ 8 tH yap ϑεῶ 
συνουσίωται τὸ ἀγαϑὸν T συνουσιοῦται Υ 9 διὰ τὴν ὑπερβ. τῆς dyad. K 
10 ὥσπερ δὴ καὶ Τ' τοῦ om. T 13. 14 ὅϑεν---σχοτίζεται om. KV 15 χαὶ 
ἄλλως -- ἀνθρώπῳ om. Καὶ πως om. V περὶ τῶ avdp. T 19 μὲν σήμερον 

coll. T τύχη V τοῦ γινωσχομένου) αὐτοῦ KV 20 αὐτό] αὐτά V? 

γινώσχει] γινώσχειν ΤΥ͂ 21 γινώσχειν V 22 xai 6 om. T ὁ Πλάτων] 

Leg. II 1 p. 653 A τε om. V 23 παρὰ] περὶ T 23. 24 τῷ ϑεῷ -- παρὰ om. T 

24 τῷ (ante avip.) om. KV 28 tH δαχτ. tod odp. coll. T 29 τοῦτο om. K 

32 ante γινώσχων add. 6 V 
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~ as ~ ΄ ΄ ΄ no er Η͂ 5 

᾿Αποροῦσι δέ τινες af aS ποῦ ὡρίσατο ὁ Llhatwy οὕτω τὴν φιλο- 
Ce ~ \ > \ » ~ o 

σοφίαν “ὁμοίωσιν Dew χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνϑρώπῳ᾽ ; χαὶ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι 
~ ΟῚ ~ i>» , 

ἐν τῷ Θεαιτήτῳ᾽ ἐχεῖ Ἰὰρ πρὸς Θεόδωρόν τινα γεωμέτρην ποιούμενος τὸν 
νὙ 29 

| 
o ς ae ‘> " 

λόγον λέγει οὕτως: GAN ἐπεί, ὦ Θεόδωρε, out panes Var τὰ χαχὰ δύναται 

5 (ὑπεναντίον γάρ τι τῷ ayaa εἶναι ἀναγχη), οὔτ᾽ ἐν Dents ταῦτα tdpdavat, 

τήνδε τὴν ὕνητὴν φύσιν χαὶ τόνδε τὸν τόπον περιπολεῖ ἐξ ἀνάγκης. διὸ 

ων. ὦ 
‘ 

~ > Léon , Ἐν >) 

γρὴ πειρᾶσϑαι φεύγειν ἐνθένδε ἐχεῖσε ὅτι τάχιστα. τίς οὖν ἐστιν 7 
[4 γι ΄ \ N > = SG , e , Σ a7 ΟῚ Ν 

φυγή; ὁμοίωσις ϑεῷ χατὰ τὸ δυνατὸν αὐυρώπῳ: ὁμοίωσις OF ἐστι τὸ 

ὅσιον χαὶ δίχαιον veveoar μετὰ Opovyjcsws. πάλιν ἀποροῦσιν ὅτι οὐχ 

10 ὡρίσατο τὴν φιλοσοφίαν ἀλλὰ τὴν φυγὴν τῶν χαχῶν. πρὸς obs ἔστιν 

εἰπεῖν ὅτι ual ἢ φυγὴ τῶν χαχῶν οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν εἰ μὴ φιλοσοφία" 

yap ἢ φιλοσοφία νέχρωσιν ἀπεργάζεται τῶν παϑῶν, ὡς πε τς ἐλέ- 

Ἴομεν δριζόμενοι αὐτὴν μελέτην ϑανάτου, ἢ ὃὲ νέχρωσις τῶν παϑῶν 

οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν εἰ μὴ φυγὴ τῶν χαχῶν, δῆλον ὅτι τὴν φιλοσοφίαν 

ξ ov S- 15 ὡρίσατο. ἄλλως te δὲ εἰ ἄρα ἢ see χαὶ ἢ φρόνησις ἀρεταί εἰσι, 

εὶ Q- ν᾽ χωρίον δὲ τῶν ἀρετῶν ἢ φιλοσοφία ἐστί (διὰ γὰρ τῆς φιλοσοφ ίας 
- 
ty a fae) R - ἀρετὰς προσχτώμεῦϑα), BZ hov ὅτι διὰ τοῦ ee “ὅσιον xat δίχαιον γενέ 

4 ? ¢ ΄, v >) \ ~ ~ 

μετὰ φρονήσεως᾽ τὴν φιλοσοφίαν ὡρίσατο. ἔτι δὲ διὰ μὲν τοῦ εἰπεῖν 
ς \ ΄ ? ΄ , 6 + 

μετὰ φρονήσεως τὸ ϑεωρητιχὸν ὡρίσατο" εἰ γὰρ ΠῚ ἐστιν ἢ τελει- 
> 

τοῦ λόγου 
a 

, ~ , as at ~ ~ . 

20 ότης τοῦ λόγου, τέλος Ge τοῦ ϑεωρητιχοῦ 7 τελειότη 
~ Cc , 

civ μετὰ φρονή- 

Hs 
Cee eae 2 ¢ wd 9=3 x4 Nie Al ~ 5 

τοῦτ ἔστιν ἣ τοῦ λόγου εἴδησις, δῆλον ὅτι δια τοῦ εἰπ 
) λ \ ΄ , NaN \ ~ >} ~ Can \ 97 ? 

ews? τὸ ϑεωρητιχὸν ὡρίσατο. | διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν “to ὅσιον xat δίχαιον᾽ 144: 

τὸ πραχτιχὸν ὡρίσατο; εἰ γὰρ τὸ ὅσιον χαὶ δίκαιον ἀρετὴ ἤϑους ἐστί, 

τέλος ὃὲ τοῦ προσ ἢ ἀρετὴ τοῦ ἤϑους ἐστὶν ἤγουν ὃ τοῦ ἤϑους 
ν"Ν ~ ~ ς >? \ 

95 χαλλωπισμός, δῆλον ὅτι διὰ tod εἰπεῖν ὅσιον χαὶ δίχαιον τὸ TPAxt ἰχὼν 

ὡρίσατο. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 
3; ~ SZ > ΄, Ἁ δ΄, ΄ κ᾿ δι 9. \ 

Ἀποροῦσι δέ τινες λέγοντες" διὰ τί τὰ δύο πρόσχεινται, TOUT ἔστι τὸ 
J 

o >) 

ὅσιον χαὶ τὸ δίχαιον; χαί τινες ἐπιλυόμενοι λέγουσιν ὅτι τὸ ὅσιον ἐπίτασίς 

ἐστι τοῦ διχαίου, ὅϑεν χαὶ τοὺς πάνυ ὄντας ἀδίχους ἀνοσίους λέγομεν. 
- x a \ 

30 χρεῖττον ὃέ ἐστιν εἰπεῖν ὅτι διχφέρει ὅσιον διχαίου" χαὶ γὰρ δίχαιος μὲν 
ΟΣ τς as See σ 2 ΄ \ \ ῶ - 

Syetat ὃ τὴν ἰσότητα τοῖς ὁμοειδέσι φυλάττων, ὥσιος δὲ ὁ περὶ τὰ ὑεῖα 

ἐσπουδαχώς" ὅτι γὰρ διαφέρει τὸ ὅσιον τοῦ διχαίου, δηλοῖ ὃ Πλάτων ποι- 
΄ "" ce ὃ , Cy mb \ \ , ~ 2 “Περὶ διχαί aN 

ἦσας (δύο) διαλόγους χαὶ ἐν τινὶ μὲν αὐτῶν ἐπιγράψας [Περι ὀιχαίου Ἢ 
Ἁ 

) 5 ~ CC yy ’ , 2) ΕΝ ὃς πος 

περὶ πολιτείας, ἐν τινὶ δὲ αὐτῶν Εὐθύφρων ἢ περὶ ὁσίου, ἐν ᾧ περὶ 
~ ΄ > ΄ - 5 Σ ~ af w—aoce 

35 τῶν ϑείων διαλαμβάνει. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. ἀποροῦσι GE τινὲς λέγοντες 

3 ἐν τῷ Θεαιτήτῳ] p. 176 Asq. 5 dyado] ded Καὶ 6 ϑνητὴν om. Καὶ 

7 ante ἐνθένδε add. ἐχεῖσε T ΤΙ ef py] 4 T breton 1 7, om. TV ὡς ἀνω- 

τέρω ἐλέγομεν] p. 239.22 sq. 10 χωρίον] χῶρος T 19 εὖ ἡ f 92.23, διὰ δέ--- 

ὡρίσατο in mrg. suppl. ΚΥ 22 alt. τὸ om. Κα 23 ὡρίσατο om. V 24 τοῦ ἤϑους 

ἐστὶν om. T 29. 30 ὅϑεν--- δικαίου in mrg. suppl. Καὶ 29 πάνυ] πάντως V 

30 ὅσιος V" ὅσ. τοῦ δικαίου Καὶ 31 ὁμοειδέσι ΤΥ 3: μονοειδέσι KV! 33 600 

inserui ex Elia (p. 18,19) ἐπιγράψας) γράψας KY 34 4 Vat. 2258: om. KTV 

ἐν ὦ καὶ περὶ T 35 ταῦτα μὲν ἐν τούτοις om. T 
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el ἄρα τέσσαρές ae ai ἀρεταὶ τῆς ψυχῆς, ἀνδρία δικαιοσύνη σωφροσύνη 

φρόνησις, διὰ τί μιᾶ ΒΟΥ: ἐνταῦϑα ἐμνημόνευσε, φημὶ δὴ τῆς διχαιοσύνης: 

πρὸς οὺς ἔστιν εἰπεῖν ὅτι πρῶτον μὲν χαὶ τῆς φρονήσεως ἐ wee Π 
τ \ > ὃ 
ι 

ς 

me γὰρ τὸ ὅσιον χαὶ δίκαιον γενέσϑαι μετὰ φρονήσεως". δεύτερον δέ, 

δ χαὶ oes ἐμνημόνευσε μόνης, οὐδὲν ἀτοπόν ἐστιν, ὡς δείξομεν: ἰστέον γὰρ 
ὅτ τ ~ Se bones Me my hovo- 9 SS apieaNtane ὃ ΄, ΄ 

τριμεροῦς οὔσης τῆς ψυχῆς (ἔστι γὰρ λόγος ϑυμὸς χαὶ ἐπιϑυμία) τέσ- 
, > ~ ~ ν SNe, > ΄ , 

capes εἰσιν αἱ ἀρεταὶ τῆς ψυχῆς" ἔστι γὰρ ἀνὸρία διχαιοσύνη σωφροσύνη 
, ‘ ~ , a = / ~ ~ ΄ 

φρόνησις. χαὶ τοῦτο elxotws' δεῖ γὰρ Exactov μέρος τῆς Ψυχῆς ἰδίᾳ 
\ 

χεχοσμῆσϑαι ἀρετῇ. ὅϑεν ὃ μὲν λόγος τῇ φρονήσει χεχύσυηται. ὃ δὲ ϑυυὸς Be ae (US τ doo, el eee be {9 Ind 3 

10 τῇ ἀνδρία, ἢ 6& ἐπιϑυμία τῇ σωφροσύνῃ. χαὶ ἐπειδὴ οὐ μόνην δεῖ 

χαστον τῶν μερῶν ἰδίᾳ. χεχοσμῆσϑαι ἀρετῇ ἀλλὰ χαὶ τὴν πρὸς ἄλληλα ἄρμο- 

νίαν χαὶ εὐταξίαν ν φυλάττειν δεῖ, τούτου χάριν ἢ διχαιοσύνη διὰ πάντων πεφοί- 
τηχεν, ἵνα μὴ ἐν ἑνὶ μόνῳ ηἰδρε ἀλλ ἐν πᾶσ! ϑεωρουμένη τοῖς μέρεσιν 

ἁρμονίαν χαὶ εὐταξίαν φυλάξῃ. χαὶ ὥσπερ ἐν τῷ παντὶ ὁρῶμεν τὰ μὲν 
15 wovws ἄρχοντα οἷον τὰ ϑεῖα, τὰ δὲ χαὶ ἄρχοντα χαὶ ἀρχόμενα οἷον τὰ 

ανϑρώπεια (ταῦτα γὰρ χαὶ ἄρχονται ἐχ τῶν ϑείων χαὶ ἄρχουσι τῶν ἀλόγων 
ζῴων), τὰ ὃὲ μόνως ἀρχόμενα ὥσπερ τὰ ἄλογα ζῷα, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ 
ἐν τῷ oh up aE ULZOO χόσμῳ ὄντι χατὰ τὸν τ ταῦτα ϑεωροῦν- 

ται, χαὶ τὰ μὲν μόνως ἄρχουσιν ὥσπερ ὃ λόγος, τὰ δὲ χαὶ ἄρχονται χαὶ ΠΝ 

20 σιν ὥσπερ 6 ϑυμός (ἄρχεται μὲν γὰρ οὗτος ἐχ τοῦ λόγου, ἄρχει δὲ τῆς ἐπι- 
Νὴ 

ϑυμίας), τὰ μόνως ἄρχονται ὥσπερ ἣ ἐπιϑυυία. τούτων οὖν οὕτως 
9 92) 
δὴ ἥ διχαιοσύνη ὑπὲρ τὰς ἄλλας ἀρετάς ἐστιν ὥσπερ διὰ -- ἐχόντων ἐπει 

, ~ \ , ~ , , b Weis 

πάντων φοιτῶσα χαὶ τὴν εὐταξίαν αὐτῶν φυλάττουσα, τούτου χάριν αὐτῆς 

ὡς ἀναγχαιοτάτης ἐμνήσϑη. τρίτον δὲ τῆς διχαιοίσύνης μνημονεύσας χαὶ 144ν 
τῷ οι 

‘ v > \ / aN \ ς > \ Ἂν \ » τὰς ἄλλας ἀρετὰς συμπεριέλαβε: χαὶ γὰρ al ἐπιστημονιχαὶ ἀρεταὶ ἤγουν 
: A = “ΟΣ 

αἱ μετὰ λόγου ἀλλήλαις ἕπονται" χαὶ ee ὃ μετὰ λόγου ὧν σώφρων, τοῦτ 

ἔστιν ὁ γινώσχων διὰ τί ἐστι σώφρων, οἷον ὃ γινώσχων ὅτι δεῖ τινα εἶνα! 

ὌΠ ἐπειδὴ ἐχ τῆς ἀχολασίας ἀδιχίαι χαὶ πλεονεξίαι γίνονται, O τοι- 
- Ρ , 

οὗτος ἐξ ἂν γχῆς ual ἀνδρεῖός ἐστι, διότι τὰ πάϑη ὑποτάττει, ὃ τοιοῦτος 
80 6& χαὶ φρύνιμός ἐστιν (οἷδε γὰρ τὴν αἰτίαν, δι᾿ ἣν δεῖ τινα εἶναι σώφρονα), 

ὃ τοιοῦτος δὲ χαὶ δίχαιός ἐστι χαὶ yap ἐχ τῶν σωματιχῶν ἡδυπαϑειῶν 
+> Coen 5 , , 
ἀδιχίαι τος πρόσχειται δὲ at Ἐν gerne ἀπο διὰ τὰς φυσιχάς" 

: 

σου δέ εἰσιν αἱ ἀπὸ χράσεως οὖσαι" αὗται γὰρ οὐχ ἕπονται ἀλλήλαις" 

χαὶ γὰρ ὃ ἀπὸ χράσεως ὧν σώφρων οὐ πάντως ἐστὶ χαὶ ἀνδρεῖος 7 φρονι- 

1 αἱ οῃ. Υ : χαὶ φρόν. Τ' δὴ] δὲ K διχαιοσύνης 3: φρονήσεως KTV! 
3 φρονήσεως Vat. 2258: δικαιοσύνης KTV 4 post δέ add. ὅτι T 5 ἐδείξαμεν KV! 
γὰρ] δὲ KV 7 at om. T 7. 8 ἐστὶ γὰρ--- φρόνησις om. T 11.12 edt. χαὶ 
apv. colloc. T 12 δεῖ om. T 14 παντὶ] παρόντι T 15 ἄρχοντα (prius)] 

ἄρχουσι KV! καὶ ἄρχοντα καὶ ἀρχόμενα] καὶ (χαὶ om. V) ἄρχονται καὶ ἄρχουσιν KV 

10 ἐχ] ὑπὸ Τ' 11 ὥσπερ) ὡς οἷον T ζῷα om. T 18 xata tov Δημόχρ.] fr. 34 

Diels cf. Zelleri Phil. Gr. I> p. 901 19.20 ὡς: Ὁ 19 καὶ (post δὲ) om. TV 
20 ἐχ] ὑπὸ T 21 τὰ] ταῦτα V 20 ἤγουν om. T 20 6 om. T 

29 διότι] ὅτι Καὶ 32 πρόσχεινται V at om. KT 34 ὧν om. T 

πᾶντος T alt. xat Vat. 2253: 7 KTV 
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a 

μος ἣ Otuatocs’ αὗται γὰρ χαὶ ἀνδραποδώδεις χαὶ ἄλογοι χαλοῦνται, χαὶ 

paeancnms εἰς. μέν, διότι ἐξ ἀνάγχης ταῖς χράσεσιν ἕπονται: χαὶ γὰρ ὃ 

φυχροτέρας ὧν χράσεως ἐξ ἀνάγχης ἐστὶ σώφρων. ἄλογοι OF χαλοῦνται, 7 
ἐπειδὴ ὃ ἐχ χράσεως ὧν σώφρων οὐ πάντως μετὰ tie ἐστὶ σώφρων 

5 (οὐδὲ yap πάντως γινώσχει τὴν αἰτίαν, δι’ ἣν Get τινα εἶναι σώφρονα), 

ἄλογοι λέγονται, ἐπειδὴ χαὶ ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ϑεωροῦνται, Ὅς ἢ 
μὲν τρυγὼν Ex φύσεώς ἐστι σώφρων 7 OF ἀλώπηξ φρόνιμος ὁ δὲ λέων 

ἀνδρεῖος ὃ ὃὲ πελαργὸς δίχαιος. χαὶ γὰρ οὗτος γηράσαντα τὸν πατέρα 

γηροτροφεῖ. 7 χαὶ πάλιν “ἐπιστημονιχαί᾽ πρόσχειται διὰ τὰς ἠϑιχὰς ἀρετάς" 

10 ἡϑιχαὶ δέ εἰσιν αἱ ἀπὸ παραδόσεώς τινος χαὶ παραγγελίας οὖσαι, οἷον ὡς 
ὅταν τις ἀπὸ παραδόσεως ἣ παραγγελίας τινός ἐστι σώφρων. αὖται δὲ οὐχ 

ἕπονται ἀλλήλαις. χαὶ γὰρ ἐνδέχεταί τινα εἶναι σώφρονα ἀπὸ παραδόσεως 
χαὶ μὴ εἶναι φρόνιμον. ἐν οἷς ἢ πρᾶξις. 

15 Μετὰ τὸ τὸν [[λάτωνα χαὶ τὸν [Πυϑαγόραν διχῶς δρίσασϑαι τὴν φιλο- 
, X \ oh. ~ ¢ We \ 9. 2 ΄ PL: εν 

σοφιᾶν, τὴν μεν EX τοὺ VTOXELUEVOD TOV OF EX τέλους, ερχετᾶι ὁ ὅτα- a 

Ae ΤῊΣ Se fon \ aS e 7s ἌΡ Σ Ἕ vie 5 Ape ar πόλ' at M pee LZ 

Ἱειρίτης, φημὶ δὴ ὁ ᾿Αριστοτέλης (Στάγειρα γάρ ἐστι πόλ'ς τῆς Maxedovias, 
ὅϑεν ἦν ὁ ᾿Αριστοτέλης), χαὶ δρίζεται αὐτὴν οὐ σμιχρόν τι φρονῶν, χαϑὸ 
μονοειδῶς αὐτὴν ὡρίσατο ἐχατέργυ ἐχείνων διχῶς αὐτὴν ὁρισαμένου, ἀλλὰ 

3 / ~ ~ 5 ~ ΄ 

20 μέγα χαὶ ἘΝ μένον φρονῶν, χαϑὸ ἐχ τῆς ὑπεροχῆς αὐτὴν ὡρίσατο λέγων 
t 5 ΄ ΄ > ~ > a ~ ~ 

φιλοσοφία ἐστὶ τέχνη τεχνῶν χαὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν᾽. ἀλλὰ δεῖ ζητῆσαι 
la 

τί βούλεται 

ἐ 

ι &% ic ass τῶν ἀναδιπ Τλοσιασθῶν τοῦτ᾽ ἔστι τέχνη τεχνῶν χαὶ ἐπι- 

στη ἢ ἐπιστημῶν" eet yap εἰπεῖν ὅτι ee ἐστὶ τέχνη χαὶ ἐπιστήμη. 
\ > πὸ 

χαὶ ἔστιν εἰπεῖν Fe διὰ τοῦ πρώτου ἀναδιπλασιασμοῦ, τοῦ τέχνη τεχνῶν, 

βασιλεῖ παρείχασε τὴν φιλοσοφίαν, διὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἀναδιπλασιασμοῦ, τοῦτ᾽ bo or 

ἔστι τοῦ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν, ϑεῷ ὥσπερ γὰρ οτος ἀρχόντων λέγοντες 

δηλοῦμεν τὸν βασιλέα, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τέχνην τεχνῶν λέγοντες τὴν 

φιλοσοφίαν | βασιλεῖ αὐτὴν παρειχάζομεν. χαὶ πάλιν ὥσπερ βασιλέα βασι- 145: 

λέων λέγοντες δηλοῦμεν τὸν ϑεόν, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἐπιστήμην ἐπι- 
80 στημῶν λέγοντες τὴν φιλοσοφίαν Dew αὐτὴν παρειχάζομεν: χαὶ γὰρ χρείττων 

ἢ ἐπιστήμη τῆς τέχνης, χαϑὸ ἢ ἐπιστήμη δίδωσι τῇ τέχνῃ τὰς ἀρχά 
\ = Ἁ 

(ς" 

τι τὸ ἢ χαὶ τὸ ὦ μαχρα ἐστι, τὴν δὲ ol 
Ν ΄ 

χαὶ γὰρ ὃ γραυματιχὸς οἷδε wey 

1 tert. χαὶ] zat γὰρ V: om. T ὦ, 4 ἄλογοι-- σώφρων om. Καὶ 5 πάντως (ante 

γινώσχει) om. T 5. 6 ἢ ἄλ.] ἄλογοι δέ Καὶ ἢ ἡ, δὲ! χαὶ ἡ τ 7.8 ὃ δὲ] 

χαὶ ὁ T (bis) Ὁ. πρόσχεινται Κὶν 10 wd. δὲ ἀρεταί εἰσιν T 12 παρα- 

δόσεως] φύσεως K: παραγγελίας T 13 χαὶ μὴ εἶναι] οὐχὶ δὲ χαὶ V? év ots ἢ 

mp. om. TV 15 to om. Y! διχῶς 6p. | nae σασϑαι V! 17 φημὶ δὴ 

6 om. T 6 Ἄριστ.] cf. Metaph. A 2 p. 98244 sq. . 18 Σταάγειρα-- ὃ ̓Δριστοτέλης 

om. Τ' 18 αὐτὴν] ταύτην K 19 ὡρισαμένου V 22 τί βούλεται om. T 

ἑχατέρους T 25.26 ποῦτ᾽ gott om. T 26 λέγοντες) λέγομενχαὶ T 

ol ἡ μὲν ἐπιστ. (alt. 1.) Καὶ 82 μὲν om. T 
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αἰτίαν τῇ poset παραπέμπε!. ὥσπερ δὲ ὁ βασιλεὺς οὐ ῥυποῖ ἑαυτὸν ἀμέσως 

τῷ πολλῷ ὄχλῳ διαλεγόμενος, GAN ἵστησιν ἄρχοντας, δι᾿ ὧν χαὶ τῶν ἐσχάτων 

1, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἢ φιλοσοφία προβάλλεται τὰς τέχνας, 

δι ὧν τ ὑποβεβλημένα αὐτῇ γινώσχει. χαὶ πάλιν ὥσπερ τὸ ϑεῖον ἔχει 

5 δυνάμεις τινάς. δι᾿ ὧν τῶν τῇδε προνοεῖται, οὕτω χαὶ ἧἥ φιλοσοφία προ- 

βάλλεται τὰς ἐπιστήμας, δι’ ὧν τὰ ὑποβεβλημένα αὐτῇ γινώσχει. 

ἤΑλλλως τε δὲ διὰ τοῦτο εἶπε τὴν φιλοσοφίαν τέχνην τεχνῶν χαὶ ἐπι- 

πιστημῶν, ἐπειδὴ ὃν λόγον ἔχουσι τὰ ὑποχείμενα ae τὰς τέχνας 

χαὶ ἐπισ sak τοῦτον τὸν λόγον ἔχουσι χαὶ αἱ ἐπιστῆμαι χαὶ at τέχναι 

10 πρὸς τὴν φιλοσοφίαν καὶ γὰρ τῇ ἰατρικῇ ὑπόχειντα: τὰ ἀνθρώπεια σώματα, 
i 

\ / 

ἰα 

λοσοφίᾳ αὐτὴ ἣ ἰατριχὴ ὑπόχειται. χαὶ πάλιν τῇ ἀστρονομίᾳ 

τῇ 
St 

[ὩΣ (η΄ G = 
‘ ‘ ‘ 

t 
ὑπόχεξινται τὰ οὐράνια σώματα, δὲ POSEN, αὐτὴ ἢ ἀστρονομία ὑπό- 

χειται. ἔτι δὲ διὰ τοῦτο εἶπε τὴν φιλοσοφίαν τέχνην τεχνῶν χαὶ ἐπιστήμην 

ἐπιστημῶν, ἐπειδὴ αὕτη μὲν τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων γινώσχει, τὰ δὲ 
ih ’ | (hb | 7 ὶ ‘ 2 

ι παρεπόμενα δίδωσι γινώσχειν ταῖς τέχναις χαὶ ἐπιστήμαις" χαὶ γὰρ αὕτη 

an 9d dvovaa xavi τὴν γνῶσιν τὸ εἶδος χαὶ thy ὕλην ἀποτελεῖ τὰ τέσσαρα 

στοιχεῖα χαὶ ἐχ τούτων ἀποτελεῖ τὰ ὁμοιομερῆ χαὶ ex τῶν ὁμοιομερῶν τὰ οτ 

ὀργανιχὰ χαὶ ἐχ τούτων τὸ ἀνθρώπειον σῶμα, χαὶ λοιπὸν τὰ ἄλλα δίδωσι A 0 
~ ~ ‘ οἷ Α ΄ ’,’ ἣν “ - 

γινώσχειν τῇ ἰατριχῇ, φημὶ δὲ τὴν νόσον χαὶ τὴν ὑγίειαν, οὐχ ὡς ἀγνοοῦσα 
5» , , ‘ ἣν ~ 5 > ΄ Ἁ / ~ e A 

20 αὐτά Caries τὰρ χαὶ ταῦτα), ἀλλ᾿ ὡς μὴ βουλομένη χαταρρυποῦν ξαυτὴν 

yal ἐπὶ τὰ ἔσχατα ἔρχεσϑαι. χαὶ πάλιν 7 φιλοσοφία γινώσχει τὴν φύσιν 
~ 9. ~ ~ Vv 

ὰ δὲ TapsTOueva δίδωσι τῇ γραμματιχῇ: τοῦτ᾽ ἔστι τοὺς τῆς φωνῆς, τὰ 
τόνους χαὶ τὰ πνεύματα. ual πάλιν ἢ φιλοσοφία γινώσχει τὰ σχήματα 

- , x a. 

χαὶ τὴν φύσιν τῆς γεωμετρίας, τὰ δὲ λοιπὰ δίδωσι τῇ γεωμετρία γινώσχειν, 

τῷ or οἷον ὅτι τὸ σημεῖον ἀμερές ἐστιν. ἔτι δὲ διὰ τοῦτο εἶπε τὴν φιλοσοφίαν 
4 ~ ‘ 3 , >) ~ > , x Ὁ >] 

τέχνην τεχνῶν zat ἐπιστήμην ἐπιστημῶν, ἐπειδὴ ταῖς τέχναις χαὶ ταῖς ἐπι- 

στήμαις αὕτη δίδωσι τὰς ἀρχάς" χαὶ γὰρ ἢ ee oe ὡς εἴρηται, οἶδεν 

ὅτι τὸ Ἢ χαὶ τὸ ὦ μαχρά ᾿Ξ στι, τὴν δὲ αἰτίαν οὐχ οἶδεν, ἀλλὰ παραπέμπει 

ταύτην τῇ ΕΙΣ χαὶ πάλιν 6 ἰατρὸς οἶδεν ὅτι Ex τῶν Ἐσσπρον στοι- 
i 

. - 2 2 ὲ 

80 χείων τὰ ἀνθρώπεια συνίστανται σώματα, τὴν ds αἰτίαν παραπέυπει τῇ. 
/, 

φυσιχῇ ENG cies χαὶ πάλιν 6 γεωμέτρης οἶδεν ὅτι τὸ σημεῖον ὑερές 
> 9\ > Wd ΄ = ~ 4 ὑδὲ 

ἐστι, τὴν ὃξ αἰτίαν παραπέμπει τῇ φυσιχῇ φιλοσοφία" δὲ γὰρ οἷδε τὴν 
2) - 2 αἰτίαν, | δι᾽ ἣν τὸ σημεῖον ἀμερές ἐστι. πάλιν ἢ ae χέχρηται τῷ 145v 

΄ ~ 7 ~ ~ aN =) ~ 

τοιῷδε διχαίῳ, τοῦτ᾽ ἔστι τῷ πολιτιχῷ, thy δὲ φύσιν οὐχ οἶδε τοῦ διχαίου, 
‘ 

35 ἀλλὰ ταύτην ὃ φιλόσοφος οἶδεν. ὅϑεν ἀγνοοῦντες of ῥήτορες τὴν φύσιν 
x ec 

τοῦ διχαίου ἄλλον αἱροῦνται ἀδιχεῖν Ἴπε ρ ἀδιχεῖσϑαι, ὁ δὲ φιλόσοφος ὡς 
KOU 

“ινώσχων thy φύσιν τοῦ διχαίου οὐδὲν μὲν τούτων αἱρεῖται, εἰ δὲ xat 

συμβῇ αἱρεῖσθαί τι τούτων τὸν φιλόσοφον, μᾶλλον αἱρεῖται ἀδιχεῖσϑαι ἣ 

2 ae τς 4 αὐτῇ] αὐταῖς V? 4.6 χαὶ πάλιν --γινώσχει om. KV (χαὶ 

πάλιν---προνοεῖται suppl. Υ2) 10 ὑπόχειται T 14.15 αὕτη] αὐτὴ KV 

19 δὲ] δὴ ΄ 20 ταῦτα] αὐτὰ ΚΥ͂ 25 δὲ om. K 26 ἐπειδὴ in mrg. 

suppl. V? 27 αὕτη] αὐτὴ KV 29 τῶν om. Καὶ 33 χαὶ πάλιν T 

ov μὲν om. T zat supra scr. Καὶ 
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αδιχεῖν" χαὶ fi λέγουσιν ὅτι οὐ δύναταί τίς twos ψυχὴν ἀδιχῆσαι, εἰ μὴ 

ἄρα αὐτὸς τὴν ἰδίαν ψυχὴν ἀδικήσῃ ἄδιχά τινα χαὶ ἄτοπα διαπραττόμενος" 

χαὶ γὰρ ὁ ἜΣ κῶν τινα ἢ περὶ τὸ σῶμα αὐτὸν ἀδιχεῖ διὰ τοῦ πληγὰς 
αὐτῷ ἐπιφέρειν ἣ περὶ τὰ ἐχτός, ἤγουν τὰ χρήματα, διὰ τοῦ ἀφαρπαζειν 

5 τὴν οὐσίαν αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ τὴν ὕπαρξιν ἐν τῇ ψυχῇ ἔχει" τὸ γὰρ σῶμα 
ὄργανόν ἐστι τῆς ψυχῆς. ὅθεν λέγομεν ὅτι ἔστιν ἐγὼ καὶ ἐμὸν καὶ τὰ τοῦ 

ἐμοῦ, χαὶ ἐγώ μὲν ἔλεγον τὴν ψυχήν, χαϑὸ ἕχαστος τὴν ὕπαρξιν ἐν τῇ 

υ, 
ὶ 

Dove eval k “Φυχῇ eyet, & 
ἊΣ \ ~ 

ἐστι), τὰ τοῦ ἐμ 

ν ὃξ ἔλ γον τὸ σῶμα (καὶ γὰρ ὄργανον τῆς ψυχῆς τὸ σῶμα 

ce on (η΄ ἔλεγον τὰ ἐχτός" χαὶ γὰρ τὰ χτήματα τοῦ σώματός 

>) e Le > ~ \ a7 3 bay ~ 

10 εἰσιν. ὁ οὖν ἀδιχῶν εἰ fa τὴν ἰδίαν ψυχὴν οὐχ ἀδιχεῖ. 
3 > ΄ ~ ~ ΄ ΄ 

ἰστέον δὲ ὅτι οὐ povats ταῖς ἐπιστήυαις χαὶ ταῖς λογιχαῖς teyvats ἢ 
Ἁ > ~ ’ , 

φιλοσηφία δίδωσι τὰς ἀρχὰς ἀλλὰ καὶ ταῖς βαναύσοις τέχναις. ἰστέον δὲ 

ν t βάναυσοι τέχναι χαταχρηστιχῶς μὲν πᾶσαι αἵ ἄλογοι λέγονται, χυρίως 
ν 

o2 ὧς 

εἰ 

cy ow 
" 2 ~ 

αἱ διὰ πυρὸς ἐργαζόμεναι λέγονται βάναυσοι παρὰ τὸ βαίνειν περὶ τὸν 

15 2 σόν: αὐσὸς δέ ἐστιν ἢ χάμινος παρὰ τὸ ἀτμόν τινα ἀφιέναι" καὶ γὰρ ὃ 

εὶ Os 2 < γινώσχει μὲν ὅτι τῇ στάϑμῃ; τ τῷ σχοινίῳ, διαχρίνεται τὰ ὀρϑὰ 

χαμπύλα ξύλα, ὅϑεν χαὶ ὃ ποιητὴς δηλοῖ λέγων x a aA R 

ἐπὶ statuyy ἴϑυνε, 

τὴν δὲ αἰτίαν, δι᾿ ἣν τῇ στάϑμῃ διαχρίνεται, οὐχ οἶδεν ἀλλὰ παραπέμπει 

90 τὴν αἰτίαν τῷ φιλοσόφῳ τούτου yap τὴν αἰτίαν ὁ γεωμέτρης οἶδε. ταῦτα 

μὲν ἐν τούτοις. ἰ τέον δὲ ὅτι ἄλογοι τέχναι λέγονται οὐ παρὰ τὸ μὴ ἔχειν 

λόγον χαὶ αἰτίαν, εἰ χαὶ μὴ ὃ go a ἐπίσταται τὴν αἰτίαν, ἀλλ ἐπειδὴ 

δύναταί τις χαὶ μὴ φϑεγγόμενος μετέρχεσϑαι αὐτάς: δύναται γὰρ 6 τέχτων 

χαὶ μὴ λαλῶν ἀποτελέσαι ϑρόνον. ἰστέον δὲ ὅτι οὐ μόνον τὰς ἀρχὰς ταῖς 

25 se Uae χαὶ ταῖς ἐπιστήμαις ἢ φιλοσοφία δίδωσιν, ἀλλὰ χαὶ ἐπανορϑοῦται 

τὰ ἐν αὐταῖς ἡμαρτημένα: χαὶ γὰρ of μὲν γραμματιχοὶ τὴν φωνὴν δρίζονται 
e \ .7 ᾿ σ ~ v OQ Te is 

πληγὴν ἀέρος, ὁ ὃ ues soup aoe es evos λέγει Ott χαχῶς ἔχει ὁ ὄρος" @- 

3 \ \ 3 , 5 3 

οὐδὲ yap ἀντιστρέφει εἴ τι μὲν yap φωνή, τοῦτο πληγὴ ἀέρος, οὐχ εἰ τι 
νι δ᾽ ~ , 5 ,» ϑ 5 5 

δὲ πληγὴ ἀέρος, τοῦτο φωνή" χαὶ γὰρ ἐὰν ἐρίῳ πλήξω τὸν ἀέρα, οὐχ ἀπο- 
- 

80 τελεῖ φωνήν. ϑέλουσι δὲ οἵ εὖ —— ὅροι ἀντιστρέφειν, ὡς ἐμάϑομεν. | 
‘ 

ὁρίζονται δὲ τὴν aay οὕτως: φωνή ἐστιν ἀποτέλεσμα τοῦ ἐν ἡμῖν ἀπο- 140- 
\ > 

Sie epeveD πνεύματος διοδευουένη διὰ τραχείας ἀρτηρίας χαι ELOOTOL- 

ουμένη διὰ γλώττης καὶ ἐπιγλωττίδος. ἔτι δὲ διὰ τοῦτο εἶπε a AS 
SS 

“ΞΘ 

τ "-»" Φ 
' 

σοφίαν τέχνην τεχνῶν χαὶ ἐπιστήμην ἐπιστημῶν, ἐπειδὴ at τέχναι χαὶ at 
5S -ὔ ‘ >) . 4 7 δι 

80 ἐπιστῆμαι χέχρηνται χαὶ ὅροις χαὶ διαιρέσεσι χαὶ ἀποδείξεσι. μήτηρ oe 

τούτων ἢ φιλοσοφία ἐστίν. ἐν οἷς ἢ πρᾶξις. 

2 ἀδικήσῃ] ἀδικήσει KT: compend. V 3 tov] to T 4 post ἤγουν add. περὶ T 
ποῦ τὸ T° ἃ éxdotm V8 Eyetv V 9 ἐστι post dpy. (8) coll. T 12.13 ἰστέον δὲ 
ὅτι om. T: δὲ om. K 13 βάναυσοι δὲ T 14 λέγ. βάναυσοι om. T περὶ] παρὰ V 

15 αὐσός δὲ] αὖσον δὲ V: ὁ αὐσός Brand. 17 τὰ (ante χαμπύλα) om. Κα ὁ ποιητὴς] 

Hom. < 245 alias 18 στάϑμης Καὶ 19 διαχρίν.] διαμόνεται V 20 pr. τὴν αἰτίαν om. T 

21 istéov—Ypdvov (24) eicias 23 perépyeodar in mrg., ἐργάζεσθαι in contextu K 

80 ἐμάϑομεν] ef. p. 19,10 31 τὴν om. T 33 δὲ om. Κα 34 post ἐπειδὴ add. 

zat KT ai (ante émtot.) om. T 36 ἐν οἷς ἡ πρ.] τέλος V: om. T 
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Exst67y, ἀνωτέρω ὅλον ὡς ὅλον τὸν ὁρισμὸν με αυγ χα μεν, ἔλϑωμεν 

χαὶ τὰ μέρη αὐτοῦ πολυπραγμονήσωμεν. ἰστέον ὃὲ ὅτι Ἐπ τινες ὡς ὅτ' 

χαχῶς τὴν τὴν τέχνην sa εἴπατε εἶναι" et γὰρ τέχνη ἀρ τον 

=n ἐστί, δῆλον ὅτι Tanto ἐστιν, 

ὅπερ ἄτοπον. πρὸς OVS ἔστιν εἰπεῖν ὅτι οὐ πάντως τὰ ἅμα λεγόμενα χαὶ 
Ὅν ΟΡ, 96. ‘ ‘ 5 J wv Cc \ >) a7 , 

ἰδία, λέγεται. ἰδοῦ yap λέγεται vexpos ἀνῦρωπος, χαὶ ov δύναται λέγεσϑαι 
v g 7 5 ν ν» > , » ΄ 

ἄνϑρωπος, διότι οὐχ ἔχει τὰ ἴδια τοῦ ἀνθρώπου" οὔτε γὰρ ἔμφψυχός ἐστιν 
οὔτε αἰσϑητιχός. χαὶ πάλιν λέγεται λιϑίνη ναῦς, χαὶ οὐ λέγεται μόνον ναῦς, 

διότι οὐ νήχεται ὥσπερ ἢ ναῦς. χαὶ πάλιν ὡς ἐπὶ τοῦ γρίφου ἤγουν τοῦ 
τὴν Cc wv 3 wv ¢ wv Q\ 9 v 

αἰνίγματος τοῦ λέγοντος ᾿ἀνϑρωπος οὐχ ἀνϑρωπος, ἄνϑρωπος δὲ ὅμως, ὄρνιν 
>) 

οὐχ ὄρνιν, ὄρνιν δ᾽ ὅμως, ἐπὶ ξύλου χαὶ od ξύλου χαϑημένην λίϑῳ τε xat 

οὐ idm βαλὼν διώλεσε᾽ - λέγει δὲ ὅτι εὐνοῦχος νυχτερίδα χαϑημένην ἐν 
νάρϑηχι ῥίψας χίσσηριν ἐφόνευσε. χαὶ ἄνϑρωπον μὲν οὐχ ἄνϑρωπον ἐχά- 
λεσε τὸν εὐνοῦχον, ἄνθρωπον μέν, διότι ἐπιδέχεται τὸν ὅρον τοῦ ἀνθρώπου 

(χαὶ αὐτὸς γὰρ ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν ἐστιν), 

οὐχ ἄνϑρωπον δέ, διότι οὐ γεννᾷ ὅμοιον ἑαυτῷ ὥσπερ ὃ τέλειος Ὅλ τ τς 

ὄρνιν οὐχ ὄρνιν τὴν νυχτερίδα ἐκάλεσεν, ὄρνιν μέν, διότι ἵπταται, οὐχ ὄρνιν 

δέ διότι οὐχ ὠοτοχεῖ Gor ὯΝ ἄλλα ὄρνεα ἀλλὰ ζῳοτοχεῖ, χαὶ πάλιν ἢ 

νυχτερὶς Oe πτερὰ ἔχει, ὅπερ τοῖς ἄλλοις ὁ ὀρνέοις οὐ παρέπεται. ξύλον ἐν 

wat οὐ ξύλον τὸν ee ihe hese, ξύλον μέν, διότι ξυλοξιδές ἐστιν, οὐ 

λον δέ oe οὐχ ἔστι τερέμνιον ὥσπερ τὰ ἄλλα ξύλα. λίϑον ὃ τ. οὐ λίϑον 

o ina τὴν χίσσηριν εἶπε, λίϑον μέν, διότι λιϑοειδές ἐστιν, od λίϑον δέ, διότι οὐχ ἔστι 

στερρά, τος ot ἄλλοι λίϑοι, ἀλλὰ σομφώδης, ἤγουν χαῦνόν τί ἐστιν. 

ὡς οὖν εἴρηται, οὐ πάντως τὰ ἅμα λεγόμενα χαὶ ἰδία λέγονται, ὥσπερ χαὶ 
Ἁ ~ πὰ ΄ >) ΄ 57 , 

% TOV EVAVTLOD OD πάντως TA LOL λεγόμενα χαὶ G0. δύνανται her cota? i ies ' 
΄ 

S ~ \ a7 , as 62 τέχνην φαῦλος: ἐπὶ τούτου τὰ ἰδία. λεγόμενα χαὶ Gua οὐ δύναται 
ox : ΄ ς / 

λέγεσϑαι: οἷόν τι λέγω ᾿ Σίμων σχυτεύς ott’, χαὶ πάλιν “Σίμων ἀγαϑός 
2 ς >) a7 >. 5 ~ ΄ > Cy ῇ a = v 

ἐστιν᾽, | od δύναμαι G& ταῦτα Gua εἰπεῖν πάντα, οἷον ‘Ltuwy oxvtevs 146 
) 

ποχείσϑω τά τις Σί ν τὴν τέγνην oF TSUS χαὶ τοὺς υὲν T όπους a. αϑὸς ἐν ct | ρ ees αἰμὼν ty τε χνη OXVUTEVUS LOL tOUS t ad . > af > 

΄ 
ν 

2 κα Δ 2 ‘ ς 3). τ - ΄ ΄ » ε 
αγαϑός εστιν 5 SEL εὑρίσχεται ἀγαθός ETL TOU OXUTEWS, OTED ατοπὴν" UTE- 

QZ ZN > een PRN 5 ~ co > e eek Z 

ϑέμνεϑα (2p ALTOY KATA τὴν τέχ ΩΡ φαῦλ ον. WOTE GUY O εἰπὼν τέχνην 

» τεχνῶν τὴν φιλοσοφίαν οὐχ εἶπεν αὐτὴν τέχνην" ὡς γὰρ εἴρηται; οὐ πάντως 

τὰ dua λεγόμενα ual ἰδία λέγονται. ἄλλως τε δὲ εἰ χαὶ τέχνην αὐτὴν 

2 ἐπειδὴ δὲ V ὡς ὅλον om. V alt. ὅλον] ὅρον ΤΊ 8 μέρη] περὶ Τ' 

δὲ om. T alt. ὅτι eicias ( zai ἰδοὺ γὰρ V 7.8 Gov. λέγ. ἄνϑρ.] λέγεται 

ies μόνον T 8 διότι] ὅτι T 9. λέγεται (ante μόνον) om. T 14 χισσήριον V! 

se 

ιἱππ 

ς 

ost εὐνοῦγον add. zat V διότι] δὴ ὅτι V 11. 19 διότι] ὅτι Τ' 18 ὅτι Καὶ χὰ ] 

ata V 19 post Cwotoxet add. οὐδὲ yap τίχτει ὠόν, ἀλλὰ ζῶον (τὸ ζ. αὐτό V) KV 
Σ alt. δὲ om. Καὶ 24 χαύνη (τί ἐστιν om.) Τ' 21 χαὶ om. K 28 τέχνην δὲ 

Elie. V δύνανται T 29. 30 éott—oxvteds om. T 30 πάντα om. K 
32 
Ve ὁ om. KV εἰπεῖν V 



DAVIDIS PROLEGOMENA PHILOSOPHIAE e. 14 43 

\ - 3a » ΄ ~ ς- 

εἶπεν, οὐδὲν ἄτοπον πολλάχις γὰρ τὸ τῆς τέχνης ὄνομα χαὶ ἐπὶ τῆς ἐπι- (Ων 

στήμης λαμβάνεται: χαὶ γὰρ ὃ [lhatwy ἐν τῷ [Ὀργίᾳ τῷ διαλόγῳ τὴν 

ἐπιστήμην τέχνην ἐχάλεσε: φησὶ γὰρ “τίνος σε φῶμεν τέχνης ἐπιστήμονα; 
ἀντὶ τοῦ ἐπιστήμης" ὃ γὰρ ἐπιστήμων ἐπιστήμης ἐστὶν ἐπιστήμων. ἐν δὲ 

5 τῷ Σοφιστῇ τῷ διαλόγῳ τὸν δημιουργὸν τεχνίτην ἐχάλεσε, χαὶ ταῦτα 

πάντα ἀπταίστως γινώσχοντα. ἔτι δὲ εἰ ἄρα οὗτος ὃ ὅρος ἐχ τῆς ὑπεροχῆς 
ἐστιν, 6 δὲ ὑπερέχων οὐχ ἔστι ταὐτὸν τῷ pushes ον ἀλλὰ χρείττων, 

΄ 

δῆλον ὅτι ual ἢ φιλοσοφία ὡς ὑπερεχουσα τῆς Bae οὐχ ἔστι ταὐτὸν τῇ 
4 ~ 

τέχνῃ. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. λέγουσι δέ τινες διὰ τί τὴν φιλοσοφίαν 
> ΄ > , = a ay eran cee . 10 ἐπιστήμην oe ἐχάλεσε: τί γάρ; ἔστιν ἄλλη ἐπιστήμη παρὰ ταύτην 

ν ~ ΄ ΄ > ΄ ΄ \ 5 , ΄ Ὁ 3 

χαὶ ἔστιν εἰπεῖν Ott διττή ἐστιν ἢ ἐπιστήμη, ἢ μὲν ἐνυπόϑετος ἢ δὲ ἀν- 

υπόϑετος. χαὶ ἐνυπόϑετος μέν ἐστιν ἢ λαμβάνουσα ἀρχὰς δεομένας ἀπο- 
as \ τις Ἁ ΠΕΡ A ἣν ~ > e σ ΄ ’, , ξ 

δείξεων χαὶ ὧν τὴν αἰτίαν ον GID DE Or) ὁ ΤΠ τς λάβῃ ὁμο- 
λογούμενον ὅτι τὸ σημεῖον ἀμερές ἐστι, χαὶ τούτου τὴν αἰτίαν οὐχ οἶδεν 

15 ἀλλὰ παραπέυπει τῷ φυσιχῷ φιλοσόφῳ. αἀνυπόϑετος δέ ἐστιν ἢ λαμβά- 

γουσα χοινὰς ἐννοίας wh δεομένας ἀποδείξεων, οἷον ὡς ὅταν εἴπωμεν ὅτι ὃ 

ϑεὸς ἀγαϑός ἐστιν" a 
\ 3 < Ld > \ 5 

θεὸς ayatos ἐστι χαὶ οὐ 

~ ~ 
ἱΣ 
oo ‘ v , 5 \ e σ ¢ 

Oty γὰρ χοινὴ ἔννοιά ἐστι πᾶς γὰρ ὁμολογεῖ ὅτι ὃ 

ὃ εται τοῦτο ἀποδείξεως. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 
= On a. , 5 , , Vs 

᾿Επειδὴ ὃξΣ τέχνης χαὶ ἐπιστήμης ἐποιησάμεϑα μνήμην, ἔλθωμεν χαὶ 
20 περὶ τούτων διαλάβωμεν. ἀλλὰ πρὸ τούτου ὀλίγα τινὰ περὶ γνώσεως εἴπωμεν. 

ἰστέον ὅτι ἢ γνῶσις ἣ μεριχή ἐστιν ἣ χαϑόλου χαὶ ἣ μετὰ λόγου ἐστὶν 7 
5 

ἄνευ λόγου, ὥστε éx τούτων τέσσαρά τινα γίνεσϑαι" ἔστι γὰρ πεῖρα, ἐμπειρία, 

τέχνη, ἐπιστήμη. χαὶ πεῖρα μέν ἐστιν ἢ Evos προ Ἰμε τς ἄλογος γνῶσις, 
> e σ a , 5 Hf ΄ / ‘ 

οἷον ὡς ὅταν τις ἕν μόνον ἐπίσταται Born dyua xat τούτῳ + eee τ 
\ S ~ ~ “4 

γινώσχων thy αἰτίαν μηδὲ τὸ πῶς ὥφειλε χρήσασϑαι αὐτῷ. ἐμπειρία δέ to σι 

ἐστιν ἢ τῶν χαϑόλου ἄλογος γνῶσις, οἷον ὡς ἐπὶ τῶν ἐμπ fee ἰατρῶν: 
οὗτοι γὰρ πολλὰ βοηϑήματα γινώσχουσι, τὴν δὲ Ἴδα οὐ γινώσχουσιν. 

ἐμπειρία οὖν ἐστι μνήμη χαὶ τήρησις ἄλογος ἀνθρωπίνη τῶν πολλάχις xat 

ὡσαύτως ὀφϑέντων: ὃ yap ἐμπειριχὸς ἰατρὸς μνημονεύων ual τηρῶν τὰ 

80 πολλάχις χαὶ ὡσαύτως ὀφϑέντα χέχρηται τοῖς βοηϑήμασι. τέχνη δέ 
ἐστιν ἢ τῶν χαϑόλου γνῶσις μετὰ λόγου, ἣ τέχνη ἐστὶν ἕξις ὁδῷ βαδί- 

ζουσα μετὰ φαντασίας" χαὶ γὰρ ἢ | τέχνη ἕξις τις καὶ γνῶσίς ἐστιν, ἀλλὰ 14ττ 

χαὶ ὁδῷ Hasse πάντα vp χατὰ τάξιν ποιεῖ. eth φαντασίας δὲ πρόύσ- 

χειται διὰ τὴν φύσιν: χαὶ γὰρ ἣ φύσις ἕξις ἐστίν (ἔχει γὰρ τὸ εἶναι ἐν τοῖς 
35 ἔχουσιν αὐτήν, οἷον ἐν ἀνθρώπῳ, ἐν λίϑῳ, ἐν ξύλῳ) χαὶ ὁδῷ βαδίζει (χατὰ 

1 εἴπομεν Τ' post οὐδὲν add. εἴπομεν T 2 ἐν τῷ Γοργίᾳ] p. 449 A 

5 ἐν δὲ τῷ Σοφ.] p. 219 A 6 γινώσχων KV οὗτος] avtos V 
7 χρεῖττον K! 10) ἔστιν ΤῊ: ἔνε KYA 13 post ὅταν add. ἀγνοῶν T 

6 om. V 14 ὡς ὅτι V 16 οἷον om. Κα 17.18 αὕτη γὰρ-- ἀγαϑός ἐστι 

in mrg. suppl. V?: om. KTV! 19 ἐποιησ. μνήμην] ἐμνημονεύσαμεν T 

29. ἡ Vat. 2253: om. KTV 24 οἷον om. V 25 μηδὲ to Vat. 2253: om. KTV 
ὀφείλει T 26 οἷον om. Καὶ post ἰατρῶν add. ἄλογος γνῶσις V ol ἕξις post 

βαδίξ. colloc. T 84 χαὶ yap χαὶ Καὶ 35 χαὶ ὁδῷ δὲ T 



44 ᾿ DAVIDIS PROLEGOMENA PHILOSOPHIAE ς. 14 

Ἰὰρ τάξιν προέρχετ ao ἀλλ οὐ μετὰ φαντασίας ὥσπερ ἢ τέχνη" xal yap 

D τεχνίτης χε αχρημένος τῷ λόγῳ, ἡνίχα βούλεται τι ποιῆσαι, πρότερον δια- 

τυποῖ ἐν ἑαυτῷ ὃ βούλεται ποιῆσαι χαὶ cid οὕτως ἀποτελεῖ αὐτό, ἢ δὲ 
φύσις οὐδὲν τοιοῦτον ποιεῖ" οὐδὲ γὰρ προδιατυποὶ ἐν ἑαυτῇ ὃ βούλεται χατα- 

5 σχευάσαι. ἣ πάλιν τέχνη ἐστὶ σύστηυα ἐχ χαταλήψεων ἐμπειρία συγγεγυμνα- 

σμένη πρός τι τέλος εὔγρηστον τῶν ἐν τῷ βίῳ. 7 GE σαφήνεια τοῦ ὅρου 
τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον" τέχνη ἐστὶ ᾿ σύστημα ex χαταλήψεων᾽, τοῦτ᾽ ἔστιν 
ἄθροισμα ἐξ SEE eae (καὶ yap τῶν μὲν τόδε τ τ τῶν ὃξ τόδε 
ἀπετελέσϑη ἢ τέχνη), ̓  ἐμπειρίᾳ συγγεγυμνασμένη᾽, τοῦτ᾽ ἔστι δεδοχιμασμένη 

10 μετὰ πολυπειρίας (καὶ τι μετὰ es δοχιμάζονται τὰ ϑεωρήματα 
\ ~ / v ~ 

χαὶ οὕτως ἀνατιϑέασιν αὐτὰ τῇ τέχνῃ); ̓  πρός τι τέλος εὔχρηστον τῶν ἐν 

τῷ Btw’ πρόσχειται διὰ ae ματαιοτεχνίας χαὶ χαχοτεχνίας" αὗται γὰρ 
οὐχ τον τον: τῷ βίῳ. χαὶ ματαιοτεχνία μέν ἐστιν ἢ μήτε ὠφελοῦσα 

τὸν βίον μήτε βλάπτουσα ὡς ἐπὶ τοῦ νευροβάτου χαὶ τοῦ χοντοπαίχτου, 

15 χαχοτεχνία δέ ἐστιν uy ὠφελεῖν τὸν βίον χαὶ βλάπτουσα ὡς 
ἣν - Z > \ > 5 5 Z ~ \ ΄ > \ κ᾿ 

ἐπὶ τῶν γοήτων: οὗτοι γὰρ πρὸς οἷς οὐχ ὠφελοῦσι τὸν βίον ἀλλὰ χαὶ 

βλάπτουσιν αὐτόν. ταῦτα μὲν χαὶ περὶ τῆς τέχνης. ἐπιστήμη δέ ἐστιν 7 

τῶν χαϑόλου ἀἄπταιστος χαὶ ἀυεταχίνητος γνῶσις το τ: γὰρ γινώσχει 

τὰ γινωσχόμενα!), a ὑπο: ἄπταιστος τῶν ὑποχειμένων αὐτῇ πραγμάτων, 

50 χαϑὸ ἔχουσι φύσεως: ὡς γὰρ ἔχουσι φύσεως χαὶ οἱονεὶ τὴν φύσιν τῶν 

ὑποχειμένων αὐτῇ εἶν γινώσχει. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις περὶ τῆς 

eam 
᾿Αποροῦσι δέ τινες λέγοντες" ef ἄρα χαὶ ἢ τέχνη μετὰ λόγου πᾶντα 

ποιεῖ χαὶ ἢ ἐπιστήμη μετὰ λόγου πάντα. ποιεῖ, χατὰ τί διαφέρουσιν ἀλλήλων; 

25 χαὶ λέγουσί τινες ὅτι διαφέρει ἣ ἐπιστήμη τῆς τ: χαϑὸ 7, ἘΠ ἐπιστήμη 
ἄπταιστός ἐστιν ἣ δὲ τέχνη πταιστή. πρὸς ods ἔστιν εἰπεῖν ὅτι χαχῶς 
We 4 c ΄ 4 3 4 

λέγετε: χαὶ yap 7 τέχνη χατὰ τοὺς οἰχείους λόγους ἄπταιστός ἐστιν, ἀλλὰ 
΄ > ε ΄ 

παρὰ τὴν τοῦ ὑποχειμένου αἰτίαν δοχεῖ πταιστὴ εἶναι, ὡς μετ᾽ ὀλίγον δεί- 
~ id 

Eousy. ἔστιν οὖν ΠΕ ὅτι διαφέρει ἢ ἐπιστήμη τῆς τέχνης χατὰ τὸ ὕπο- 

80 χείμενον: χαὶ γὰρ ἢ μὲν τέχνη περὶ τὰ ῥευστὰ χαταγίνεται χαὶ μὴ ἀεὶ 

ὡσαύτως ἔχοντα" οἷον a EB περὶ τὰ ace σώματα χαταγίνεται, 

ἅτινα pevotd εἰσι χαὶ οὐχ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχουσι. χαὶ πάλιν ἢ γραμματιχὴ 
ε 5 jf Vv x c aed 

περὶ λέξεις τς νεται, αἵτινες οὐχ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχουσι" χαὶ γὰρ at λέξεις 

ἄλλοτε ἄλλως DOL’ ποτὲ μὲν γὰρ τοιῶσδέ εἰσιν εἰσφερόμεναι ποτὲ δὲ 147ν 
| ὶ ry ‘ 

ε 

35 τοιῶσδε. ὅϑεγιν vou. ie Ree at τέχναι πταισταὶ εἶναι. τοῦτο δὲ γίνεται παρὰ 

1 τάξιν yap colloc. K Ὁ ἐχ χαταλ.] ἐγκαταλήψεων V (constanter) 5. 6 συγγεγυμν.] 

γεγυμνασμένη T 11 ἀνατίϑεσθαι ἂν V!: ἀνετίϑεσαν V? 12 post βίῳ add. τοῦτο V? 

12 xai xaxoteyvias in mrg. suppl. Καὶ 15 εῷ to T vn] μηδὲν V 

16 ἀλλὰ καὶ] μᾶλλον KT 11 αὐτόν om. KT ταῦτα -- τέχνης om. T 

ἘΠΕ om. K 21 ante γινώσχει add. EIS T 23 πάντα peta λόγου colloc. T 
24 χαὶ ἡ ἐπιστ.-- ποιεῖ Vat. 2253: χαὶ ἡ ἐπιστήμη πάντα V2: om. KTV! διαφέρει V 

21 λέγεται TV χαὶ γὰρ χαὶ T 28 εἶναι πταιστή ἘΠΕῚ ἐν 80 τὰ om. T 

94 γὰρ om. Καὶ 30 παρὰ] περὶ T 

f, ΣῈ 
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τὴν τοῦ ὑποχειμένου αἰτίαν. χαὶ yap τοῦ ὑποχειμένου ΔῸΣ ὄντος χαὶ 
Ζ v v > ΄ a ε 

ἄλλοτε ἄλλως ἔχοντος γίνεται ἀποτυχία χαὶ νομίζεται ἢ τέχνη πταιστὴ 

εἶναι. οἷον τοῦ ἰατροῦ βουλομένου δοῦναί τινι χαϑάρσιον ἐν δέοντι χαιρῷ 
ἊΝ , ~ 77 \ X ς ΄ c 

ἐξαίφνης ἐτράπη τὸ χατάστημα τοῦ ἀέρος καὶ τὸ ὑποχείμενον ῥευστὸν ὃν 
a a ΄ ~ 9 ~ \ QO” 5, ΝΣ 5 7¢ ΄ 

ἄλλως ἔσχε, καὶ δεδωχότος τοῦ ἰατροῦ τὸ χαϑάρσιον οὐδὲν ὠφελήϑη ὃ 

χάμνων διὰ τὸ στέγνωσιν γενέσϑαι περὶ τὴν ἐπιφάνειαν χαὶ μὴ γενέσϑαι 

ἔχχρισιν δι᾽ ἱδρώτων. χαὶ ὅσον μὲν χατὰ τοὺς λόγους τῆς ἰατρικῆς ὠφέ- 

λεῖτο πάντως ὃ χάμνων, GAN ἐπειδὴ τὸ ὑποχείμενον ῥευστόν ἐστι χαὶ ἄλλως 

ἔσχε, τούτου τ ἐγένετο ἢ ἀποτυχία. ἣ δὲ ἐπιστήμη περὶ τὰ ἀεὶ ὡσαύ- 

τως ἔχοντα χαταγίνεται" MEG ee: γὰρ περὶ τοῦ χαϑόλου ἀνθρώπου xat 

περὶ τοῦ χαϑόλου ἵππου, ἅτινα ἀεὶ ὡσαύτως ἔχουσι" xara τοῦτο οὖν δια- 

φέρει ἢ ἐπιστήμη τῆς τέχνης; καὶ ὅτι ἣ μὲν ἐπιστήμη ἀεὶ τῷ λόγῳ χέχρη- 

ται (xat γὰρ ἢ ἀστρονομία λόγῳ μόνῳ χατορϑοῦται), ἢ δὲ τέχνη ἢ ἔργῳ 

μόνῳ χέχρηται, ὡς ἐπὶ τῆς ζωγραφιχῆς (6 γὰρ ζωγράφος ἔργῳ μόνῳ 

Sa δύναται γὰρ zat μὴ λαλῶν ζωγραφῆσαι), ἢ ἐπίσης καὶ ἔργῳ χαὶ 
\ ~ 

λόγῳ χέχρηται ws ἐπὶ τῆς τος (αὕτη γὰ ἐπίσης χαὶ ἔργῳ χαὶ 

λόγῳ χέχρηται" χαὶ γὰρ χρούει ταῖς χερσὶ χαὶ ἄδει τῷ στόματι" χιϑα- 

ρῳδίαν δὲ εἶπον, οὐ μὴν χιϑαριστικήν, ἐπειδὴ ἐχείνη μόνον χρούει ταῖς 

χερσίν, οὐ μὴν καὶ goer), ἢ μᾶλλον μὲν λόγῳ χέχρηται ἧττον δὲ ἔργῳ ὡς 

ἐπὶ τῆς γραμματιχῆς (αὕτη γὰρ μᾶλλον μὲν λόγῳ χέχρηται ὡς ἐν τῷ ἐξ 

γεῖσϑαι, ἧττον δὲ ἔργῳ ὡς ἐν τῷ ποιεῖν τόνους 7 στιγμάς), ἢ μᾶλλον μὲν 

ἔργῳ χέχρηται ἧττον δὲ λόγῳ ὡς ἐπὶ τῆς ἰατριχῆς" αὔτη γὰρ μᾶλλον μὲν 

ἔργῳ χέχρηται, ὡς ἡνίκα σφυγμολογεῖ xal προσφέρει βοηϑήματα, ἧττον δὲ 

τῷ λόγῳ, ὡς ἡνίκα ἐρωτᾷ τὰ προχαταρχτιχὰ αἴτια χαὶ λέγει τὴν αἰτίαν 
“εξ 

τῆς νόσου. ἐν οἷς σὺν ϑεῷ χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις. 

᾿Δρογὴ χαὶ ΙΝ, eR ενέσϑ 6 vas χες, ARON) ἈΡΝ πρὸς ΡΝ ΣΝ IA 

ρχὴ χαὶ πέρας ἡμῖν γενέσϑω ὃ ΠΠυϑαγόρας" χαὶ yap τῷ avopt φιλιον 

ἐστι τὸ εἰς ἑαυτὸν συννεύειν χαὶ τὴν ἀρχὴν συνάπτειν τῷ πέρατι, ὥσπερ 

χαὶ 6 χύχλος᾽ χαὶ yao ἐν τῷ χύχλῳ συνημμένη ἐστὶν ἢ ἀρχὴ τῷ πέρατι. 

ἱξῷο- ¢e On < 
σ “» \ ya N \ 3 δ \ ΄ ς οῳ / 3 

οὕτως οὖν χαὶ αὐτὸς xal ἀρχὴ χαὶ πέρας ἡμῖν γεγονεν, APY 
Ὁ 5 ~ σ > ~ 5 - ~ ς ἧ ΡῚ \ ~ 

οἱ αὐτοῦ ὅροι ἐν τῇ ἀρχῇ προῆλθον of λέγοντες φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις 

τῶν ὄντων ἣ ὄντα ἐστί᾽ χαὶ πάλιν “γνῶσις ϑείων τε χαὶ ἀνθρωπίνων πραγ- 

μάτων, πέρας δέ, διότι πάλιν ὃ αὐτοῦ ὅρος ἐν τῷ πέρατι προῆλϑεν ὁ 

1 tod box. thy colloc. K τινὶ δοῦναι colloc. T 7 ὅσων 9 
Vv 

7. 8 ὠφελεῖται V 11 περὶ om. V 12 pr. 7) om. V καὶ om. Καὶ 

19 μόνῳ om. T 7) om. V 14 alt. μόνῳ om. KT 15 ἢ ἐπίσης om. V 

post 7 add. χαὶ T 15.16 χαὶ λόγῳ om. V 17 post yap add. zat T 

18 μόνη Καὶ 20 μὲν ante γὰρ coll. T 22 μὲν om. KV 28 ἡνίκα 

μὲν TV 24 προχαϑαρτιχὰ Τ' 20 ἐν οἷς---πρ. om. T 27 γινέσϑω Καὶ 

30 αὐτὸς] an οὗτος ἢ χαὶ (ante ἀρχὴ) om. V 31 αὐτοὶ KIV! 92 εἰσί KV 
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λέγων ὅτι ᾿ φιλοσοφία ἐστὶ φιλία σρφίας᾽, ἰστέον 6& ὅτι λαμβάνονταί τινες 

mt ἀντιστρέφειν ϑέλουσιν, 148r 
΄ 

ν γὰρ φιλοσοφία, τοῦτο φιλία 

σ ¢ 

τοῦ παρόντος ὅρου λέγοντες | οτι οἱ εὖ ci 
“2 

ὃ δὲ παρὼν ὅρος οὐχ ἀντιστρέφει" εἴ τι 

/ 

σοφίας, οὐχ εἴ τι ὃὲ φιλία σοφίας, τοῦτο © ping χαὶ ce πᾶσα τέχνη 
3 ΄ ~ > ΄ , v ~ τ 

5 ἐφίεται τοῦ ἰδίου ὑποχειμενοῦ- | εστιν, οὖν" εἰπεῖν ὅτι χαλῶς ἔχει ὃ παρὼν 

ὅρος, ἐπειδὴ []υϑαγόρου ἐστί’ πρῶτος γὰρ 6 []υϑαγόρας τὸ τῆς σοφίας 

ἐρόμενον χαὶ ἐπὶ τῶν βαναύσων τεχνῶν, ἡ: χαὶ ὃ ποιητὴς δηλοῖ Ο << Φ = Q -G 

ἐπεὶ σοτὸς ἤραρε τέχτων, 

τὸ σοφός χατὰ τοῦ τέχτονος ϑείς, ἀφώρισεν ἐπὶ τῆς ἐν τῷ ὄντι γνώσξως" 

10 πρῶτος γὰρ οὗτος σοφίαν ἐχάλεσε μόνην τὴν τοῦ ὄντος γνῶσιν ἤγουν τοῦ 
είου: χυρίως γὰρ ὄντα τὰ ϑεῖα λέγεται ὡς ἀεὶ τεῦ τ ὃν γάρ ἐστι 

τὸ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχον χαὶ μηδέποτε ἐξιστάμενον. τὴν ἔφεσιν οὖν τῆς 

σοφίας τοῦ ὄντος ἤγουν τοῦ ϑείου φιλοσοφίαν ἐχάλεσεν. ἰστέον δὲ ὅτι χαὶ 

παλλον τὸ τῆς σοφίας ὄνομα χυρίως ἐπὶ τῶν ϑείων ὥφειλε λέγεσϑαι, τ 

15 σοφία λέγεται οἱονεὶ σαοφία τις οὖσα, τοῦτ᾽ ἔστιν ἢ τὸ φῶς σώζουσα" χαὶ 

γὰρ τὰ ϑεῖα ἄυλα ὄντα χαὶ μὴ ὄντα δεχτιχὰ τῶν ἐναντίων σώζουσι τὸ φῶς 
> ἰχ τῆς οἰχείας φύσεως, τὰ δὲ ἔνυλα ἤγουν τὰ τῇδε ὡς ὄντα δεχτιχὰ τῶν ἐν- 

2 ty ak we ~ 5... ΤΆ , i DON i i ee δι ἢ ~ avttwy οὐ σώζουσι τὸ φῶς τῆς οἰχείας φύσεως GAN ἐπισχοτίζονται διὰ τῶν 
ἐναντίων. χαὶ ἀποροῦσί τινες λέγοντες" εἰ ἄρα τὰ ϑεῖα χατὰ τὴν φύσιν 

- 5 ΄ - 3 ~ 3 \ Vv >) ~ σ σ ©. o 

20 σαφῆ εἰσι, πῶς ἡμῖν ἀσαφῇ εἰσι; χαὶ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι ὥσπερ ὁ ἥλιος 
- «= φύσει φωτεινὸς ὧν ταῖς νυχτερίσι Goxet ἀυυδρότερος διὰ τὸ ἀνεπιτήδειον 

τοῦ ὀργάνου, τοῦτ᾽ ἔστι διὰ τὸ ἐν ἡμέρα μὴ χαϑορᾶν, τὸν αὐτὸν τρόπον 
- ~ » ee ene ~ \ 

χαὶ τὰ ϑεῖα χατὰ τὴν φύσιν σαφῆ καὶ εἰλιχρινῇ ὄντα ἡμῖν ἀσαφῇ εἰσι διὰ 
x ~ ~ Ὑ ΄ x ~ ~ 35 v 2 ~ ΄ 

τὸ τὸ τῆς Ψυχῆς ὄμμα ὑπὸ τῆς σωματιχῆς ἀχλύος ἤγουν διὰ τῶν ἧδυ- 

ih) σι παϑειῶν ἐπισχοτίζεσϑαι. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις 
>? [4 ar 7 ΄ ,ὔ 5 ~ 5 Ὁ ~ , 4 " 

Ἰστέον δὲ ὅτι ἢ φιλοσοφία πολλοῖς ἀναβαϑμοῖς χέχρηται" χαὶ γὰρ 
aes 5 Q ~. ge ΄ σ - . ΄ Ζ pax 

πολλοῖς ἀναβαϑμοῖς χέχρηταί τις, ἵνα yyw τὴν φιλοσοφίαν: ϑέλει γὰρ 

γινώσχειν τὰς πέντε γνωστιχὰς δυνάμεις. εἰσὶ δὲ αὗται: αἴσϑησις, φαντασία, 

δόξα, διάνοια χαὶ νοῦς. χαὶ αἴσϑησις μέν ἐστιν ἢ τοῦ παρόντος μεριχὴ 

80 γνῶσις" χαὶ γὰρ ἣ αἴσϑησις τοῦ παρόντος ἀντιλαμβάνεται: ἢ γὰρ ὅρασις 
5 Ἁ , >) , ΕῚ ’ >) ~ A , c 5 ‘ 3 i uy ϑεωρήσῃ τι, οὐ δύναται avtAaBéodat αὐτοῦ, zat πάλιν ἢ ἀχοὴ οὐ 
΄ a ee 3 , 2 \ , Ἐν e | 4 ΄ fie Ὁ. ύναται ψόφου ἀντιλαβέσϑαι, εἰ ΕΠ ὉΠ Ἢ ὃ ψόφος. φαντασία δέ ἐστιν 

‘ ‘ 

a ~ b) 

τοῦ ἀπόντος ΠῚ γνῶσις, οἷον ὡς ὅταν ius ϑεωρήσας ἀνϑρωπον 
΄ 

1s Epov φαντασϑῶ αὐτὸν ἔχον ἀναπολήσω αὐτόν: χατὰ τοῦτο γὰρ δια- 
- 

G7, 
85 φέρει ἢ φαντασία τῆς ψιλῆς ἐπινοίας, ὅτι ἢ μὲν φαντασία τῶν ὄντων 

P) ἐστὶν ἀναπόλησις (χαὶ yap τὸ ὀφϑὲν φαντάζεται χαὶ ἀναπολεῖ τις), ἢ OF 
‘ 

ψιλὴ ἐπίνοια τῶν μὴ ὄντων ἐστὶ διατύπωσις, ὡς ὅταν τις τραγέλαφον | 148¥ 

1 δὲ om. K 8 ἐπεὶ σοφὸς. .1 cf. Ammon. In Porph, Isag. p.9,13 not. 10 οὗτος 
Vat. 2253: αὐτὸς KTV 11 ὃν] ὦν 13 δὲ om. T 15 caogta] 

σοαφία K: σοφία T 21 post ἀμυδρ. add. εἶναι Καὶ 22 post χαϑορᾶν add. 

αὐτάς T 23 thy om. K 24 alt. τὸ om. KV τὸ ὄμμα τῆς v. coll. T 

διὰ (post ἤγουν) om. Καὶ 25 ἐν τούτοις] οὕτως T 31 ϑεωρήσῃ Vat. 2253: ϑεωρήσει 
KTV (cf. v. 32) 31. 32 ἀντιλαμβάνεσϑαι KV (bis) 31 πάλιν om. T 

32 7] ἐστὶν T 37 ante ws add. ofov KT 
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, ΄ ~ \ > ε΄ ay ᾿ a 

ἢ τς χένταυρον ἀναπλάττηται" ταῦτα γὰρ οὐχ εἰσίν. ἢ ὃὲ δόξα διττή 

We ἐστιν᾿ γὰρ μετὰ λόγου ἐστὶν 7 ἄνευ λόγου, χαὶ ἄνευ μὲν λόγου, ὡς 

ὅταν τις τὴν λογικὴν Ψυγὴν δοξάζῃ ἀϑαάνατον εἶναι uy λέγων αἰτίαν, usta | | τ ὴ i tec ἱ 3. δὲ 

λόγου δέ, ὡς ὅταν τις τὴν λογικὴν Ψυχὴν δοξάζῃ ἀϑαάνατον εἶναι λέγων 

5 αἰτίαν. χαὶ ἰστέον ὅτι δόξα μετὰ λόγου ἐστὶ τὸ συμπέρασμα τῶν προτάσεων. 
ι ἱ ‘ ὶ ' ‘ 

οἷον ἢ φυγὴ αὐτοχίνητος. τὸ αὐτοχίνητον ἀειχίνητον. τὸ ἀξιχίνητον ἀϑάνατον | | f ες we 

ὥσπερ ayyehac, ἢ ἢ Ψυχὴ ἄρα ἀϑάνατος. ἰδοὺ τὸ ρει τος τῶν προτάσεων, 

λέγω δὴ τὸ “ἢ ψυχὴ ἄρα ἀϑάνατος᾽. τοῦτο δέ, ὃ at προτάσεις συνεπέραναν, 

δόξα μετὰ λόγου λέγεται. διάνοια δέ ἐστιν ἢ τῶν χαϑόλου μετὰ λόγου Ἰνῶσις" 
| 

10 χατὰ τοῦτο yap διαφέρει ἣ διάνοια τῆς μετὰ λόγου δόξης, ὅτι ἢ μὲν μετὰ 

a λόγου δόξα συμπέρασμα ἐστιν, ὡς εἴρηται. τῶν προτάσεων, 7 GF διάνοια 
. 

λαμβάνουσα τὰς προτάσεις δυολογουμένας χατασχευάζει τὸ ζητούμενον Aap- 
ι ‘ | ‘ ‘ 

βάνουσα γὰρ Guohoyoduevoy ὅτι ἢ ψυχὴ αὐτοχίνητός ἐστι χαὶ ὅτι τὸ αὐτὸ- 
Vv χίνητον ἀειχίνητον χαὶ ὅτι et τι aetxtvytov, abdvatov, χατασχευά 

σ a 15 τοῦ τὸ ζητούμενον, φημὶ 6& τὸ ὅτι ἢ ψυχὴ ἀϑαάνατός ἐστιν. ὃ GE νοῦς 

ἁπλῇ προσβολῇ. τοῦτ᾽ ἔστιν εὐθέως χαὶ χατ᾽ αὐτὸν [ἄνευ λόγου] τὸν χρόνον, 

πάντα τὰ ὑποπίπτοντα αὐτῷ γινώσχει, τοῦτ᾽ ἔστι τὰ νοητά. τούτων οὖν 

οὕτως ἐχόντων ἐχ υὲν τῆς αἰσϑύήσεως χα 

(καὶ γὰ 
90 tat ἢ ἐμπειρία: χαὶ γὰρ χαὶ αὕτη ἄνευ λόγου γινώσχει τὰ γινωσχόμενα 

΄ > ΄ - 

φαντάσιας ἐγείρεται Ἢ πειρα 

0 χαὶ αὕτη μεριχή ἔστι γνῶσις), ἐχ ὃ 
ry 

τῆς ἄνευ λόγου δόξης ἐγείρε- ens c 99 IC ΠΞ ye pe 

ὥσπερ καὶ ἢ δόξα ἢ ἄλογος. xal μὴν xat éx τῆς αἰσϑήσεως χαὶ τῆς 

φαντασίας ἐγείρεται ἢ ἐμπειρία" χαὶ γὰρ ἐκ τῶν μεριχῶν συνίσταται" δοχ!- 
ΕΣ ae Lee a ace μάζοντες γὰρ ἕν χαὶ ἕ yastoy τῶν βοηϑηυάτων χαὶ φανταζόμενοι αὐτὰ πὰ heat 

2 a 

1H 

3 ΄ » ΟῚ ~ 5 > ~ 5» , ’ σ 

ἀλόγως YjYoov ἀναπολοῦντες αὐτὰ ἀποτελοῦνται eee a ἰόστεῶὼν OTL 

no [aba | ἡνίχα μὲν ἐχ τῆς αἰσϑήσεως ual τῆς φαντασίας ἐγείρεται ἢ ἐμπειρία, τότε 

αὐτοψία λέγεται (χαὶ γὰρ αὐτόπτης ἐγένετο ὃ ἐμπειριχὸς τῆς φύσεως τῶν 

βοηϑηυάτων χαὶ αὐτὸς διὰ τῆς αἰσϑήσεως χαὶ τῆς φαντασίας βασανίσας 

ἕχαστον τῶν AU ον ἔγνω τὴν φύσιν αὐτῶν), ἡνίχα δὲ ἐχ τῆς δόξης 
τῆς ἀλόγου ἐγείρεται ἢ ἐμπειρία, χαλεῖται ἱστορία, ὡς ὅταν (τις) νομίσῃ τὴν 

80 φύσιν τοῦδε τοῦ βοηϑήματος τοιάνδε εἶναι, οὐ πειραϑεὶς αὐτὸς GAN ἀπ᾽ ἄλλων 

ἀχούσας χαὶ τοῦτο δοξάσας. ἢ δὲ τέχνη ἐγείρεται ἔχ te τῆς μετὰ λόγου 

δόξης χαὶ τῆς διανοίας" χαὶ γὰρ καὶ αὕτη ὁμοίως αὐταῖς τὰ χαϑόλου μετὰ 

1 ἀναπλάττεται V 3 δοξάζει V 4 δόξάση KV 5 zat om. T 6 οἷον] 

λέγω δὴ τὸ ἡ ψυχὴ ἄρα ἀϑάνατος. συμπεραίνεται δὲ οὕτως T 7 ὥσπερ ἄγγ. eicias 

7. ὃ ἰδοὺ ---ἀϑάνατος om. Τ' 8 δὲ] γὰρ ΚΥ͂ 10 μὲν om. T 11 ὡς εἴρηται 
om. T (ef. v. 5) 15 δὲ] δὴ T 16 τὸν ἄνευ λ. yp. coll. V?; ἄνευ λόγου delevi 

17 γινώσχειν V 18 post ἐχόντων add. ἰστέον ὅτι ὁ ᾿Ολυμπιόδωρος οὕτω λέγει τὴν 

ἀνάβασιν ἤγουν τὴν γνῶσιν τῆς φιλοσοφίας: πρώτη ἐστὶν αἴσϑησις, δευτέρα φαντασία, τρίτ 

δόξα, τετάρτη πεῖρα (πέμπτη ἐμπειρία Hamilt. 382), ἕχτη γνῶσις, ἑβδόμη ἐπιστήμη, ὀγδόη 
μνήμη, ἐνάτη σοφία, ἧς ἐστιν ἔφεσις ἡ φιλοσοφία Τ' 19 αὕτη] αὐτὴ ΚΥ͂ 20 χαὶ 

(post γὰρ) om. V αὕτη] αὐτὴ K 21 ante τῆς φαντ. add. éx K 22 xat 

yap καὶ T συνίστανται V 23 & 
αὐτὰ Vat. 2253: αὐτὸ KTV 25 éx] ἀπὸ T 26 post ἐμπειρικὸς add. ἰατρὸς 

KTY: eieci secundum Vat. 2253 29 τις inserui 31 te om. T 32 αὕτη] 

αὐτὴ KV 

ν ἕχαστον (zat om.) T: ἕν χαὶ ἕν ἕχαστον V 
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λόγου γινώσχει. ἣ δὲ ἐπιστήμη ἐγείρεται ἔχ te τῆς διανοίας xat τοῦ νοῦ" 

Ὁ 

ἃ 5 > ~ 5 
ἡνίχα μὲν ἀρχὰς λαμβάνῃ ὃ δεομένας ἀποδείξεων, οἷον τὸ σημεῖον ἀμερές ἐστι 

(τοῦτο γὰρ ὡς δεόμενον ἀποδεί, 
» 5 ~ . 4 >) , e , ai 

ξεως) ἐχ τῆς διανοίας ἐγείρεται, ἡνίχα Ge 149° 

ὅρους λαμβάνῃ ἣ χοινὰς ἐννοίας eae δεομένας ἀποδείξεων, οἷον ὅτι ὃ Debs 
πὴ , fr - 

5 φιλάνθϑρωπός ἐστι (τοῦτο γὰρ παρὰ πᾶσιν ἀπο ΡΊΞΕ οΣ χαὶ οὐ δέεται ἀπο- 

δείξεως), τότε ἐχ τοῦ νοῦ ἐγείρεται. ὥστε οὐ μόνον χατὰ τὰ λεχϑέντα ἐν 

τῇ προτέρα πράξει διαφέρει ἣ τέχνη τῆς τήυης ἀλλὰ χαὶ χατὰ τοῦτὸ il ϊ τ ah i See) | i is 9 

ὅτι ἢ μὲν τέχνη ex te τῆς δόξης τῆς μετὰ ee χαὶ τῆς διανοίας ἐγείρε- 
~ > ~ ~ a/ τ ων 

πιστήυη ἔχ τε τῆς διανοίας χαὶ τοῦ νοῦ. δέδειχται οὖν διὰ R = » Ss ἴω (η΄ Ms 

10 τούτων τῶν προλεχϑέντων ὅτι πολλοῖς avaBadpots τ ἢ φιλοσοφία 
2 

χαὶ ὅτι χάλλιστον πάντων ἐστὶν ἢ φιλοσοφία, ὡς χαὶ 6 [Πλάτων πρός τινὰ 
͵ 

Θεόδωρον (Eors ONY ποιούμενος τὸν τ δηλοῖ λέγων ὅτι “τοιοῦτόν τι, ὦ 
> Vv oF \ Qn > =~) 

Θεόδωρε, οὔτε ἧχέ ποτε εἰς ἀνθρώπους οὔτε ἥξει ποτὲ δωρηϑὲν 2x ὕϑεοῦ᾽. 

Τούτων οὕτως ἐχόντων ἔγνωμεν ὅτι EE εἰσιν ὁρισμοὶ τῆς φιλοσο- 
ἊΝ 5s ΟῚ ,ὔ a. Oo \ 

αἰτίαν ἔγνωμεν. οὐ μόνον δὲ τοῦτο ἔγνωμεν, GAN ὅτι χαὶ 
\ 

ν 

τέσσαρές εἰσι διαφοραὶ τῶν ὁρισμῶν τῆς φιλοσοφίας" οἱ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ 
ὑποχειμένου ἐλήφϑησαν, οἷον 6 λέγων ὅτι ᾿ φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις τῶν ὄντων 
Ἢ ὄντα dot? χαὶ 6 λέγων ὅτι ᾿ φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις ϑείων te χαὶ ἀνθρωπίνων 

πραγυάτων᾽, οἱ ὃὲ ἐχ τοῦ τέλους, ὁ λέγων ὅτι φιλοσοφία ἐστὶ μελέτη ϑανά- 

20 tov’ χαὶ ὃ λέγων ὅτι τ οσοφία ἐστὶ ὃ τ Ded χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνϑρώπῳ᾽, 
D ὃὲ Ex τῆς ὑπεροχῆς ὃ λέγων ὅτι ᾿ φιλοσοφία ἐστὶ τέχνη τεχνῶν χαὶ ἐπιστήμη 

ἐπιστημῶν᾽, ὁ ὃς ἐχ τῆς ἐτυμολογίας ὃ λέγων ὅτι ᾿ φιλοσοφία ἐστὶ φιλία 

σηφίας᾽. διὰ τοῦτο δὲ τέσσαρές εἰσι διαφοραὶ τῶν ὁρισυαῶν τῆς φιλοσοφίας, 

ὅτι ὃ τὸν ἀριϑυὸς πάνυ ἣν τίμιος παρὰ τοῖς []Πυϑαγορείοιξ, ὡς xat 

25 αὐτοὶ ὀμνύοντες εἰς τὸν [[Πυϑαγόραν supa λέγοντες ‘vat μὰ tov ἁμετέραις 

ψυχαῖς παραδόντα τετραχτὺν παγὰν ἀεννάου φύσεως, τοῦτ᾽ ἔστι “ναὶ μὰ 
τὸν [Πυϑαγόραν τὸν παραδόντα ἡμῖν τὸν τέσσαρα ἀριϑμὸν τὴν πηγὴν τῆς 

ἀεννάου φύσεως᾽. πηγὴν ὃὲ τῆς ἀεννάου φύσεως ἐχάλεσε τὸν τέσσαρα 

ἀριϑυόν, ἐπειδὴ ἐχ τῶν τεσσάρων στοιχείων συνίσταται τὰ ἡμέτερα σώ- 
30 pata (διὰ τοῦτο γὰρ ὃ τέσσαρα ἀριϑωὸς πάνυ ἣν τίμιος παρὰ τοῖς [1υϑα- | 

γορείοις), 7 ἐπειδὴ χαὶ τέσσαρά εἰσι τὰ στοιχεῖα; οἷον γῇ ὕδωρ 5.0 πῦρ, ἡ | 

εἰσιν at oye τῆς Ψυχῆς, οἷον ἀνδρία διχαιοσύνη σωφρο- | 

σύνη φρόνησις, ἢ ἐπειδὴ ὃ τέσσαρα ἀριϑμὸς συντιϑέμενος peta τῶν πρὸ 

1 νοῦ] νοός V 2.4 λαμβάνει KV ὃ. ὡς] an ἐστὶ 7 πράξει] τάξει T 

ἡ ἐπιστήμη τῆς τέχνης T 8 τῆς peta A. δόξης T 10 post τούτων add. zat T 

11 zai ὕτι---φιλοσοφία om. Κα ὁ Πλάτων] Tim. p. 47B 12 τοὺς λόγους V 

13 alt. ποτε om. T 15 an ἀλλὰ zat ot? 17 ὅτι φιλ. ἐστὶ om. T: ὅτι om. Ke 
ἐστι om. V 18 ὅτι φιλ. ἐστὶ om. T 19 6 λέγων ὅτι φιλ. ἐστὲ om. T: ὅτι om. K 

20 ὅτι φιλ. ἐστὶ om. T 23 τῶν Op. τῆς φιλ. ante διαφοραὶ colloc. Κα 24 τέσσαρα] 
τέσσαρις (sic) K: τέταρτος V πυϑαγορίοις V 25 vat pa xth.] ef. Zelleri 

Phil. Gr. 15 p. 398 not. 5 ἁμετέραν ψυχὰν V 26 τοῦτ᾽ ἔστι-- φύσεως (28) om. T 

27..28 τέταρτον V 29 πως ἘΝ 30 τέσσαρις (sic) KT: τέταρτος V 

31 pr. ἢ om. V πῦρ ἀὴρ coll. ἡ--φρόνησις (83) om. V 32 at om. K 

οἷον om. Κα 33 τέσσαρις K: τέταρτος V (constanter) συντεϑειμένος V 
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5 ~ ee ce) ~~ κι ee 5 Pie \ \ QZ. \ , > 

αὐτοῦ ἀποτελεῖ tov δέχα ἀριϑμόν: χαὶ yao mpocdauBdvwy τὸν τρία ἀπο- 
~ x © — 3 , \ , 5 , \ als 5" Ἂ ~ \ τελεῖ tov ἑπτὰ ἀριῦϑμόν, χαὶ πάλιν προσλαμβάνων τὸν δύο ἀποτελεῖ τὸν 

΄ ΄ ~ ᾿ ἐννέα, χαὶ πάλιν προσλαμβάνων τῆν μονάδα ἀποτελεῖ τὸν δέχα. χαὶ τὸν 
΄ NS) C ~ \ > ~ 9 ~ 

δέχα δὲ ἀριϑμὸν τίμιον ἔλεγον, χαϑὸ ὃ δέχα DLS DY πρὸ αὐτοῦ ἀριϑυῶν 
, 2 

δεχτιχός ἐστιν, ὅϑεν χαὶ δεχὰς λέγεται οἱονεὶ δεχάς τις οὖσα. ἐν οἷς σὺν 

ϑεῷ χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις. | 

49 

Tpaét¢ tc’. 1419. 

πειδὴ ἐν τοῖς προλαβοῦσιν εἰρήχαμεν ἀριϑμητιχὴν αἰτίαν δειχνύουσαν 
5 

ξ 
o 
Ξ i εἰσιν ot τῆς φιλοσοφίας δρισμοί, ἐντεῦϑεν λαβόντες of ἐξηγηταὶ 

X ~ » 

apopuyy ἔρχονται χαὶ διαλαμβάνουσι περὶ τῶν ἀριϑμῶν τῶν ὄντων ἄχρι 
΄ὉΝ ΄ σ . Ἂ" 

exddos, χαί φασιν ὅτι μονὰς λέγεται παρὰ τὸ μένειν: χαὶ γὰρ ἢ μονὰς 
Ἃ Ὁ Ν Ν >y At > \ oo » , 

ν ἂν γένηται ἀριϑωὸν φυλάττει τὸ αὐτὸ εἶδος, οἷον τὰ ἅπαξ τρία 
΄ led ;- = : 

τρία, ἅπαξ τέσσαρα τέσσαρα, ἅπαξ πέντε πέντε: ἰδοὺ ἐπὶ τούτων προσ- 
~ 5 ‘ 

ελθοῦσα ἢ μονὰς τὸ αὐτὸ εἶδος ἐφύλαξε xat οὐχ ἐποίησεν ἕτερον ἀριϑιόν. 
5) 

A 
Yj C95 εἰ δέ τις εἴποι “(God λέγω μία χαὶ τέσσαρα, χαὶ οὐχέτι φυλάττεται ὁ αὐτὸς 

> ) τ 

ἀριϑυὸς ἀλλὰ γίνεται ὃ πέντε᾽, λέγομεν ὅτι ἐνταῦϑα σύνϑεσις γέγονε χαὶ 
΄ ΄ 5 3. ae e 9. b) [Ὁ , , ᾿ ΄“ 

τούτου χάριν οὐχ ἐφυλάχϑη ὃ αὐτὸς ἀριϑμός. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων 
στὰ σ 5 Vv δ ἢ 3 \ bh b] a) 2 [Ὁ ~ " 5 » λέγομεν ὅτι οὐχ ἔστιν fH μονὰς ἀριϑμὸς ahd ἀρχὴ ἀριϑμοῦ. χαὶ εἴ τις 
v ‘Spree | » > , ) 3 ~ ~ ΄ “(ὅν ‘ Ὁ) 

εἴποι “εἰ ἄρα ἀρχή ἐστιν ἀριϑμοῦ, πῶς λέγετε αὐτὴν μὴ εἶνα! EEO’: 

λέγομεν ὅτι οὐ πάντως ἢ ἀρχή τινος ταὐτόν ἐστιν ἐχείνῳ οὗ τινος λέγεται 

εἶναι ἀρχή" χαὶ γὰρ ἀρχὴ τοῦ οἴχου ὁ ϑεμέλιός ἐστι, χαὶ οὐχ ἔστιν ὃ 

ϑευέλιος οἶχος. οὕτως οὖν χαὶ τὴν μονάδα ἐνδέχεται εἶναι ἀρχὴν ἀριϑωοῦ 
>) , σ 

χαὶ μὴ εἶναι ἀριϑμόν: ὅτι μὲν γὰρ οὐχ ἔστιν ἢ μονὰς ἀριῦϑμός, δείχνυμεν 
A Τὰ 352 5) r > , σ΄ 5 

ὀλίγα τινὰ προειπόντες. ἰστέον ὅτι ἡνίχα ἐν τοῖς ἀριϑμοῖς τὴν ἐπί πρό- 
\ 5 , l4 

ϑεσιν λέγομεν, πολυπλασιασμός ἐστιν, οἷον πέντε ἐπὶ πέντε εἰχοσιπέντε 
SEN ‘ ~ ΄ ΄ \ , \ > ΄ Lees) \ (ἀντὶ yap tod πεντάχις πέντε), χαὶ πάλιν oe ia ἐπὶ τρία ἐννέα (ἀντὶ yap 

τοῦ τρὶς τρία), ἡνίχα ὃὲ ὃ χαί σύνδεσμός ἐστιν, σύνϑεσίς ἐστιν, οἷον τρία 

nai τρία ἕξ, τέσσαρα χαὶ τέσσαρα ὀχτώ. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων Ot 
᾿] ΟῚ £4 x > i te δὴ = aa ΕΣ \ . ~ Vv 

ἀριϑμοὶ πολυπλασιαζόμενοι ἐφ᾽ Eavtods μείζονα aptduov ἀποτελοῦσιν ἥπερ 

συντιϑέμενοι ἑαυτοῖς, οἷον τρὶς ὙΠ: ἐννέα, τρία δὲ χαὶ τρία ξξ- ἰδοὺ δὴ 

πολυπλασιασϑεὶς μὲν ὃ τρία τὸν ἐννέα ον ἀπετέλεσε, συντεϑεὶς δὲ τὸν 

ἕξ, ὃ δὲ ἐννέα μείζων ἐστὶ τοῦ ἕξ. χαὶ πάλιν τετράχις τέσσαρα δεχαέξ, 

8 τὴν om. KV 4 δὲ om. KT ὁ δέχα] ὁ δέχατος KTV ἀριϑμιῶν om. 
5.6 ἐν οἷς---πρᾶξις om. TV 9 ἐνταῦϑα T 10 dtaA.] διαβάλλουσι T 

11 

K 

παρὰ] περὶ T 12 ὦν.. ἀριϑμῶν V πῶ τὸ ah 10 ἐπὶ τούτων 

post μονὰς (14) colloc. T 13. 14 προελῦ. KV 17 οὖν om. T 18 apy. 

τοῦ ap. KV 19 dpa om. V λέγετε] λέγεται T 20 ὅτι om. KV 
24 ἰστέον δὲ V 25 λέγωμεν T οἷον πέντε] πέντε yao T 20 

om. T 81 ἀριϑμὸν om. T 32 post μείζων add. μὲν V: eras. K 

Comment, in Arist. XVIII 2. Day. Proleg. et in Porph. Isag. 4 

γὰρ 
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τέσσαρα ὃὲ xal τέσσαρα ὀχτώ. εἰ ἄρα οὖν ἢ μονὰς ἐχ τοῦ ἐναντίου συν- 

τιϑεμένη υείζονα ἀριϑμὸν ἀποτελεῖ =? πολυπλασιαζομένη, δῆλον ὅτι οὐχ 

ἔστιν ἀριϑμός- χαὶ γὰρ ἅπαξ μὲν μία μία ἐστίν, μία δὲ χαὶ μία δύο. 
ταῦτα μὲν περὶ τῆς μονάδος. ἢ δὲ δυὰς λέγεται παρὰ τὸ διιέναι χαὶ δια- 

5 πορεύεσϑαι: πρώτη γὰρ 7 δυὰς διεχώρισεν ἑαυτὴν ex τῆς μονάδος" χαὶ 

γὰρ τῆς μονάδος ἕνωσιν δηλούσης πρώτη μετὰ τὴν μονάδα ἢ δυὰς ἐπεισ- 

ἤλϑεν διαχωρισμὸν δηλοῦσα. ἰστέον ὃὲ ὅτι οὐδὲ ἢ δυὰς χυρίως ἐστὶν 

ἀριϑμός: χαὶ γάρ, ὡς ἐμάϑομεν, of ἀριϑμοὶ πολυπλασιαζόμενοι ἐφ᾽ ἑαυτοὺς 
μείζονα ἀριϑμὸν ἀποτελοῦσιν ἥπερ συντιϑέμενοι | ἑαυτοῖς, ἢ δὲ δυὰς χαὶ 1ὅ0τ 

10 συντιϑεμένη χαὶ πολυπλασιαζομένη τὸν αὐτὸν ἀριϑμὸν ἀποτελεῖ: δὶς γὰρ 

δύο τέσσαρα χαὶ δύο χαὶ δύο τέσσαρα" ἄρα οὖν οὐχ ἔστιν ἀριϑμός. χαὶ 
lA 

ς γὰρ ἄρτιος ἀριϑμὸς ἀφαιρούμενος 
ῃ ‘ 

~ ws ΔΝ Φ Ὑ 5 \ ig > ’ ἄλλως ὃὲ οὐχ ἔστιν ἀριϑυὸς ἢ δυάς" 

Tito. ἀποβάλλων μονάδα ποιεῖ περιττὸν χαὶ πάλιν προσλαμβάνων μονάδα 

ποιεῖ περιττόν, οἷον ὃ τέσσαρα ἀποβάλλων μονάδα ποιεῖ τὸν τρία περιττὸν 

15 χαὶ πάλιν προσλαμβάνων μονάδα ποιεῖ τὸν πέντε ὁμοίως περιττόν. εἰ οὖν ὃ 
δύο ἀριϑμὸς προσλαμβάνων μὲν μονάδα ποιεῖ τὸν τρία περιττὸν ἀποβάλλων 
Δ ‘> ~ a 

δὲ μονάδα οὐχέτι ποιεῖ περιττόν (ὃ γὰρ δύο ἀποβάλλων μονάδα τὸ ἕν 
~ ¢ a\ \ 5 Vv = ΄ v > σι ENS, >] yv 5 ΄ 

ποιεῖ. ἢ ὃς wovas οὐχ ἔστιν ἀριϑωός), ἄρα οὖν ὃ δύο οὐχ ἔστιν ἀριϑμός. 
ΖᾺ > 5 v b] \ (2 > , 2 ἊΣ ~ > C \ > ΄ 

χαὶ ἄλλως οὐχ ἔστιν ἀριϑμὸς ἢ δυάς, ἐπειδὴ πᾶς ἀριϑμὸς ἐχ πλήϑους 
΄ > > ΄ Ὁ , 

20 μονάδων σύγχειται, ἢ δὲ δυὰς οὐ σύγχειται éx πλήϑους μονάδων: ἀπὸ γὰρ 
~¢ X Ὧν , σ Ὃ \ b] , > \ 

τριῶν ἐστι τὸ πλῆϑος. τινὲς δὲ λέγουσιν ὅτι ἢ δυὰς ἀριϑμός ἐστι" χαὶ 

γὰρ πᾶς ἀριϑμὸς τῶν ἐφ᾽ ἑχάτερα αὐτοῦ συντιϑεμένων ἀριϑμῶν τὸ ἥμισυ 

ποιεῖ" οἷον O πέντε μεταξὺ τοῦ τέσσαρα χαὶ τοῦ ἕξ ἐστι, ταῦτα συντιϑέμενα 

ὃν δέχα ἀριϑμὸν ἀποτελοῦσιν, οὗτινος ἥμισύ ἐστιν ὃ πέντε. χαὶ πάλιν 

τοῦ ἑπτά ἐστι, ταῦτα συντιϑέμενα τὸν δώδεχα τῷ qn Ora @> uvyY τε [Ὁ] εἰ R Nr - εὶ Ό A Os, < a [0] »Ἤ 2 

, x 

ἀποτελοῦσιν, οὔτινος ἡμισύ ἐστιν ὃ ἔξ. παλιν δὲ ὁ ἑπτὰ μεταξὺ τοῦ ἕξ 
χαὶ τοῦ ὀχτώ ἐστι, ταῦτα συντιϑέμενα τὸν δεχατέσσαρα ἀποτελοῦσιν, οὗτινος 
ἥμισύ ἐστιν ὃ Ente. εἰ ἄρα οὖν 6 δύο τῶν ἐφ᾽ EEE αὐτοῦ σοντιϑεμενῶν 
ἀριϑυῶν τὸ ἥμισυ ποιεῖ (μεταξὺ γὰρ τῆς μονάδος χαὶ τοῦ τρία ὃ δύο ἐστί, 

80 ταῦτα δὲ συντιϑέμενα τὸν τέσσαρα ἀριϑμὸν ἀποτελοῦσιν, οὗτινος ἥμισύ ἐστιν 
6 δύο), δῆλον ὅτι 6 δύο ἀριϑμός ἐστιν. ταῦτα μὲν ἐχεῖνοι. ἰστέον δὲ ὅτι 

εἴ τις τὴν ἀχρίβειαν σχοπήσει, εὑρήσει ὅτι οὐχ ἁρμόζει οὗτος ὃ χανὼν τῷ 

1 ἐναντία Καὶ 1.2 συντεϑειμένη V 8 μὲν om. T 6. 7 ὑπεισῆλϑε KV 
7 οὐδὲ Vat. 2253: οὔτε KTV 9 post ἑαυτοῖς add. τρὶς τρεῖς ἐννέα, τρεῖς δὲ καὶ τρεῖς 

ἕξ KV 11 οὖν om. T 11.12 χαὶ ἄλλως--- δυάς om. T nat ἄλλως] 

ἄλλως te V 12 post ἣ δυάς add. ἐπειδὴ πᾶς ἀριϑυὸς ἐκ πλήϑους μονάδων σύγχειται, 

ἡ δὲ δυὰς οὐ σύγχειται ἐκ πλήϑους μονάδων: ἀπὸ γὰρ τοῦ τρία ἐστὶ τὸ πλῆϑος. xat πάλιν 

ὅτι οὐκ ἔστιν ἀριϑμός 6 δύο V (ef. v. 19) ἀριὃ. apt. colloc. T 13. 14 xat 
πάλιν --- περιττόν om, T 14 ἀποβαλὼν ΚΙ 15 πάλιν om. V προσλαβὼν KT 

post προσλαμβάνων add. δὲ V 16 προσλαβὼν KT μὲν om. Καὶ ἀποβαλὼν KT 

11 μονάδα γὰρ ἀποβ. 6 δύο colloc. T ἀποβαλὼν TV μονάδας (alt. 1.) Κ' 

21. 22 χαὶ πᾶς yap colloc. V 28 τετάρτου zat τοῦ ἕχτου V (constanter) 

25 ταῦτα δὲ T 26 δὲ om. Καὶ 21 δεχατέσσ. ἀριϑμὸν K 28 pr. 6 om. V 

31 ταῦτα μὲν éxetvor om. KV δὲ om. KV 
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δύ > .ϑ Ὡς Ὁ εν, SN ε Ne SVS τὴς " Pay e pen BY 

bo dou xat γὰρ ἢ δυὰς οὐχ Eyer ἐφ Exctepa βρη ἀριϑμόν: μεταξὺ 
\ ~ ‘> ~ ΕῚ - c AN 

(ap τῆς μονάδος χαὶ τοῦ τρία ἐστὶν ἀριϑμοῦ, ἢ δὲ μονὰς οὐχ ἔστιν ἀριϑμός, 
ε > 5) ΄ y δ " > ΄ 5 > ~ > 

ὡς δέδειχται. ἰστέον δὲ ὅτι χαὶ ἢ δυὰς ἀρχή ἐστιν ἀριϑμοῦ. χαὶ ἀπο- 
πα ΞΡ , ~ > 4 \ Ὁ Ὁ co "» > ~ 

povot τινες λέγοντες" πῶς το ea τὴν δυάδα εἶναι ἀρχὴν ἀριϑμοῦ, 
σ σ - Ἁ 49 ΒΡ ΑΞ 5 ἢ a > ) Φ ‘ 3 4 , 

5 ὅπου ἅπαξ thy μονάδα εἴπατε ἀρχὴν ἀριϑμοῦ; ἀλλ΄ ἵνα τὴν ἀπορίαν tav- 

τὴν ἐπιλυσώμεϑα, ὀλίγα τινὰ ἔξωϑεν εἴπωμεν. 
, ? oO ~ > ~ wv - ᾿ 

Ἰστέον ὅτι τῶν ἀριϑμῶν οἱ μὲν ἀρτιοί εἰσιν of ὃξ περιττοί, χαὶ 
si AN phe > YY. oa , 5 oe a ΄ , 

περιττοὶ μέν εἰσιν οἱ μὴ δυνάμενοι εἰς ἴσα διαιρεῖσθαι, οἷόν ὥσπερ ὁ πέντε" 
5: Vv , 

ς ἴσα" ets τρία γὰρ χαὶ δύο διαιρεῖται" οὐ δυνάμεϑα 
> ἰς δύο ἥμισυ, ἐπειὸ = οἱ anes 

on ‘ 3 

οὗτος γὰρ οὐ εἰς 

ὃ ‘ » 5 A >] , 

10 γὰρ διαιρεῖν αὐτὸν εἰς δύο ἥμισυ χαὶ ε 
οὐ τέμνουσι τὴν στον nal πάλιν 6 ἑπτά" οὐδὲ οὗτος γὰρ εἰς ἴσα ὃδιαι- 

ται" | εἰς τρία γὰρ χαὶ τέσσαρα διαιρεῖται. ἄρτιοι δέ εἰσιν of δυνάμενοι 150¥ 
Va ~ 

εἰς ἴσα διαιρεῖσθαι, ὥσπερ ὃ τος CLs οὗτος γὰρ εἰς ἴσα διαιρεῖται" 
: 3 
ἰ 

| 

ς δύο yap xat δύο διαιρεῖται. χαὶ πάλιν ὡς ἐπὶ τοῦ 86° χαὶ οὗτος γὰρ 
ΗΠ 

» > ~ 5 ΄ Ἁ \ ΄ ᾿Ν ~ aA ~ 9. A ~ 

ἴσα διαιρεῖται" εἰς τρία yap χαὶ τρία διαιρεῖται. Get OF χαὶ τοῦτο γι- 

τ \ : : 
σχειν, ὅτι of μὲν περιττοὶ ἀριϑμοὶ μόνως εἰς ἄνισα διαιροῦνται, 

2 

| ον ὡς 
Swi ~ ΄ > \ 5 , Ν ΚΕ τς > 
ἐπὶ tod πέντε (οὗτος γὰρ εἰς τρία χαὶ δύο διαιρεῖται), of GE ἄρτιοι χαὶ εἰς 

ea 

ἄνισα διαιροῦνται" Ve ihe τὸν ἕξ oe τὴν χαὶ εἰς ἴσα a fs} ΣΝ 2 ἘΞΞ @ 

ν ὅν 

ϑμὸς οὖσα: εἰς ἴσα μόνον διαιρεῖται πὶ nomen γὰρ xat are διαιρεῖται), 

οὐ μὴν χαὶ εἰς ἄνισα. τούτων οὕτως ἐχόντων ἣ μὲν μονὰς ἀρχὴ πάντων 
= ~ ~ v ~ ~ ~ 3 ΄ cof a 

τῶν ἀριϑυῶν ἐστι, τοῦτ᾽ ἔστι xal τῶν περιττῶν χαὶ τῶν ἀρτίων, ἢ δὲ dvds 
/ ~ ~ σ΄ 3 5 ~ 5 , 

μόνων τῶν ἀρτίων ἀριϑμῶν ἐστιν ἀρχή" αὕτη γὰρ ἀποτελεῖ τοὺς ἀρτίους 

25 ἀριϑμούς: χαὶ γὰρ διπλασιαζομένη μὲν τὸν τέσσαρα ἀριϑμὸν ἀποτελεῖ, 
σ ν / > - , >. \ ar 9 ~ \ Sx X v ΄ 

ὅστις ἄρτιός ἐστι, τριπλασιαζομένη δὲ tov SE ἀποτελεῖ, χαὶ αὐτὸς δὲ ἄρτιός 
~ ον" ca , c 

ἐστιν, xat ἐπὶ τῶν ἑξῆς ὁμοίως. εἰ Ἷ 
\ 

x , , 

δέ τις εἴποι “τί οὖν; μόνους τοὺς 
\ 

ι ς ἀποτελεῖ" ἰδοὺ ad Φ Cc uv ἀρτίους ἀριϑμοὺς ἀποτελεῖ ἢ δυάς: χαὶ μὴν zat περιτ 

“ip προσλαμβάνουσα τὴν μονάδα τὸν τρία ἀποτελεῖ, ὅστις περιττός ἐστιν" 

80 od διαιρεῖται γὰρ εἰς ἴσα" εἰς μονάδα yap χαὶ δυάδα διαιρεῖται" οὐδὲ γὰρ 
΄ ΄ 

΄ > ~ 2 Qa o Ae ata o > > » ¢ 3 

δυνάυεϑα διαιρεῖν εἰς ἕν ἥμισυ xat ἕν ὑπο ἐπειδή, ὡς εἴρηται, οἵ apt- 
3 

ϑμητιχοὶ οὐ τέμνουσι τὴν μονάδα᾽, λέγομεν ὅτι οὐχ ἔστιν αἴτιος τοῦ ἀπο- 

τελεσϑῆναι τὸν περιττὸν ἀριϑμὸν εἰ μὴ ἢ μονὰς προσελθοῦσα, ἐπειδὴ 
| ' ft ’ 

ἣ δυὰς πάντως ἄρτιον ἀριϑμὸν ἀποτελεῖ, ὡς εἴρηται ἀνωτέρω πρὸς 

35 ἑαυτὴν yap διπλασιαζομένη xat TaeaaeN tev χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν πολλάχις 

3 δὲ om. Καὶ 5 ἀριϑμῶν T ἀπορίαν] πορείαν V! 6 ἐπιλύσωμεν T: 

ἐπιλυσόμεϑα V 8 διαιρεῖσϑαι] μερισθῆναι T 9 διαιρ. καὶ δύο coll. T 

9.10 οὐ yap Suv. coll. T 10 αὐτὰ Καὶ εἰς (alterum) om. TV 12 yap 

om. T 14 εἰς om. T zat (ante οὗτος) om. T 16 οἷον om. T 

17 δύο χαὶ τρία colloc. V 18 zat (post δύναμαι) om. T 19 δύναμαι om. T 

20 χαὶ (post ὅϑεν) om. Καὶ dp. κυρ. ἣ δυάς colloc. Καὶ 23 τοῦτ᾽ ἔστι] ἤγουν T 

26 αὐτὸς] an οὗτος ἢ 27 χαὶ ἐπὶ μὲν KV 28 ἀποτ. ἡ δυὰς ἀρ. colloc. V 

31 εἰς (ante ἕν) om. T 31. 32 οὐ τέμν. of ἀρ. coll. T 35 post τριπλ. add. 

wal τετραπλασιαζομένη V ’ 
4” 
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πρὸς ἑαυτὴν πολλαπλασιαζομένη πάντως ἀρτίους ἀριϑμοὺς ἀποτελεῖ. χαὶ 

ἄλλως δὲ ἢ δυὰς οὐχ ἔστιν ἀριϑῦμός, εἴπερ πᾶς ἀριϑμὸς χαὶ ἀρχὴν ἔχει 
ee δυάδος. 

\ ΄ \ ) ~ Se Ar δ) are τῇ χαι μξσὴν χαὶ TEASUTALOY = -, ταῦτα Wey TE τὴ 

τ στα Ἐς 

ς i , 3 x [ὦ “ ΄ 5 > 

QO δὲ τρία ἀριϑμὸς οὕτως ὠνομάσϑη παρὰ τὸ ἀτειρής τις εἶναι χαὶ 

5 ἀχαταπόνητος, οὕτω δὲ λέγεται διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι αὐτὸν εἰς ἴσα διαιρεῖ- 

ava εἰς μονάδα γὰρ χαὶ δυάδα διαιρεῖται" οὐδὲ γὰρ δυνάμεϑα ἐόντος αὐτὸν 

εἰς ἕν ἥμισυ xat ἕν ea ἐπειδή, ὡς εἴρηται, ot pane od τέμνουσι 

τὴν μονάδα. εἰ δέ τις εἴποι “τούτῳ τῷ λόγῳ ἕχαστος περιττὸς ΠΕ 

οὕτως ὥφειλε λέγεσϑαι παρὰ τὸ ἀτειρὴς εἶναι χαὶ EE τοῦτ᾽ ἔστι 

10 παρὰ τὸ μὴ δύνασϑαι διαιρεῖσϑαιϊ εἰς ἴσα, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ πέντε χαὶ τοῦ 

ἑπτά οὗτοι γὰρ οὐ διαιροῦνται εἰς ἴσα" | ὃ υὲν γὰρ πέντε εἰς τρία χαὶ 
3 
ὃ ’ Q7 Ὁ - ΔΑ c ΡῚ , \ ἣν ? ao 2 ΄ 

δύο διαιρεῖται, ὃ ὃὲ ἑπτὰ εἰς τρία χαὶ τέσσαρα᾽, λέγομεν ὅτι ὁ τρία ὡς προ- 
τερεύων αὐτῶν τούτου Kooy τὴν ὀνομασίαν neon ρήρπασεν. ἰστέον δὲ ὅτι 
΄ ΄ ι > DI τ τ , 2 a. 

ὃ τρία ἀριῦμός ἐστιν: ἐὰν γὰρ τὸν τρία μὴ εἴπωμεν εἶναι pid τον ν, ἐπειδὴ 
a7 ΟῚ ἢ 98 ΄ ἣ 

15 ὃ δύο οὐχ ἔστιν ἀριϑμός, τούτῳ τῷ λόγῳ οὐδὲ ὁ τέσ -- ἐστιν ἀριϑωός, 
5 ἊΣ » ΔΛ.) be! a 4 5] \ 

ἐπειδὴ οὐχ ἔστιν ὃ τρία ἀριϑμός, GAN οὐδὲ ὃ πέντε ἐστὶν ἀριϑυός, ἐπειδὴ 
ε x.y 4) > 

οὐδὲ ὃ τέσσαρα, χαὶ ἐπέχεινα εἰς ἀπέραντον. GAN οὖν ὁ τρία ἀριϑμός 
5 \ \ » 42 >) X —_ jaa ~ Vv 4 

ἐστι’ χαὶ yap πολυπλασιαζόμενος μείζονα ἀριϑυὸν ἀποτελεῖ ἥπερ συντιϑέ- 
me A 

60d πολυπλασιασϑεὶς 
, \ \ ΄ > ΄ ΄ ὌΝ \ ΄ σξ 

πξνος" τριᾶ γὰρ ETL THIA EVVSH, τρια GS “AL TOLA ἔς’ 

\ > “4 3 \ , , oe ΒΨ | σ. e ΝΟ Fd , it ad 

20 Woy τὸν ἔννξα αἀοιϑυὸν es Ae Ξ τὸν ες: O GE EVVER UELLWY 

» 

ι 
~ 3 ~ ὩΣ 

ι τῶν ἀριϑυῶν, οἷον 
(τον ἣν = a R - RQ. 5 ae 

AS) 
& - ῷ - Φ < [0] a a 

΄ ΄ . » Ud \ Ἄν 5 ’ σρ 9 4 = 

τετράχις τέσσαρα δεχαέξ, τέσσαρα δὲ χαὶ τέσσαρα ὀχτώ, ὅϑεν ἐδείχϑη 7 
υογὰς χαὶ ἢ δυὰς μὴ οὖσαι ἀριϑμοί. ἄλλως τε δὲ 6 τρία ἀριϑμός ἐστιν, | 

\ > , 4 tA Vp 7s 5» > © ~ ~ A} 

χαϑὸ 2% πλήϑους μονάδων σύγχειται, ὅπερ ἴδιόν ἐστιν ἀριϑμοῦ" πᾶς igs 

25 ἀριϑμὸς ἐχ πλήϑους μονάδων σύγχειται, οἷον ὃ τέσσαρα χαὶ ὃ πέντε χαὶ 
ὃ ξξ χαὶ οἱ ἑξῆς. χατὰ τοῦτο δὲ δοχεῖ ὁ τρία μὴ εἶναι ἀριϑμός, χαϑὸ 

\ \ οὐχ ἔχει ἐφ᾽ ἑχάτερα αὐτοῦ τὰ μέρη ἀριϑυούς: ὃ γὰρ τρία μεταξὺ τοῦ 

a 

, ~ ΄ , a\ ΄ Ἅ > Vv τὸ 

ἔσσαρα χαὶ τοῦ δύο ἐστίν, ὃ GE δύο, ὡς δέδειχται, οὐχ ἔστιν ἀριϑμός. 
\ any 5 ΄, > ε ΄ en) πλὴν ἀριϑμός ἐστιν ὃ τρία διὰ tas προλεχϑείσας αἰτίας. 

80 Πρᾶξυς (ζ΄. 

ΕΞ, ἂν \ 7d \ ~ ς΄ 79 κ -- a> bl Eixovtes οὖν περὶ τῆς μονάδος zat τῆς δυάδος χαὶ τῆς τριάδος ἔλϑωμεν 
~— 

‘ 

\ \ ~ Cr b) > , > , σ \ ΄ ς οἱ χαὶ περὶ τῶν ἑξῆς ἀριϑμῶν διαλάβωμεν. ἰστέον ὅτι τετρὰς λέγεται οἱονεὶ 
ὧς, ἐν > ~ >? ¥ > ΄ dpa τις οὖσα, τοῦτ ἔστιν Edpata χαὶ μόνιμος" ἰστέον γὰρ ὅτι τὸ τετρά- 

1 ἀρτίους om. K: supra ser. V 2 ἥπερ V ὃ peony V lac. signavi 

4 παρὰ τὸ] ἀπὸ τοῦ T 4. 9 ἀτηρής T 5 λέγει T 7. ὃ ἐπειδὴ---μονάδα] ἡ yap 

μονὰς οὐ “τέμνεται T 9. ὀφείλει V 10 tod (ante ἑπτά) om. KT 11 post 

ἑπτὰ add. xat ἐννέα T ὁ μὲν γὰρ---ἄλλου ἀριϑμοῦ (p. 54,18) om. Καὶ 14 post 

alt. τρία add. ἀριϑμὸν T 17 ἐπέκεινα scripsi: ἀπ᾽ ἐχείνης T: ἐπ᾽ éxetvous (corr. ex 

ἐχείνης) V 19 πολλαπλασ. T 20 ἀπετέλεσε] ἐποίησεν T 21 ὡς] és V 
ἀνωτέρω] ef. p. 49,29 22 6 om. T 24, 25 Oxeo—odyxertat om. T 

28 δέδειχται] p. 50,7 33 ante édpala add. ἡ T τὸ om. Brand. 
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Ἴωνον σχῆμα ἣ τε a "Ὁ R 
Q vw πολλὰ μέρη τῆς 1 

λίϑος ὡς χατὰ 

xed 7 
i 

or 

e \ a 

OlLOVEL ὃν 

μονάδος σύγχειται χαὶ 

τέσσαρά εἰσι τὰ στοιχεῖα, ἐξ ὧν πάντα τὰ σώ 

τέσσαρα ἀριϑυὸς μετὰ τῶν πὸ αὐτοῦ συντιϑέμενο 

10 προσλαμβάνων μὲν 

ἀποτελεῖ τὴν δεχάδα. 

τοῖς olxstots {Le ἔρεσι" χαὶ γάρ, 

ων οὖν 

ἜΝ 

A ~ Ὁ \ 

τετράγωνον σχῆμα διὰ τὸ χατὰ 

ον ἐστι’ χαὶ (ap G τετράγωνος 
ia δι 

χινε ἴται, Ο OF 

. ‘ 

1S γῆς KUTA πολλὰ 
φ PAR 5 Att = TET 

ig ἐχλήηϑη to :--- χα τρᾶς. 

puns ano 

ρὰς 

ματα πε τος 

ἀποτελεῖ" 

προσλαμβά- 
τὴν τς 

- ’ LA} 

εἰσιν οἱ τῆς φιλοσοφίας ὁρισμοί, 6 ἕξ τέλειός ἐστιν, ἐπειδὴ τὰ μέρη αὐτοῦ 
΄ 5» ~ ~ oOo ~ Q\ 32 ~ - Os e 5 πο τον 

15 συντιϑέμενα ἐξισοῦνται τῷ ὅλῳ πῶς δὲ ἐξισοῦνται τῷ ὅλῳ; ὡς ἐχεῖ εἴρηται 
Ἁ δι , ΄ ΄ 

ἑπτὰς δὲ “λέγεται οἱονεὶ σεπτὰς παρὸ τὸ σεβάσμιον χαὶ τίμιον: χαὶ yap ὃ 
, Ἃ , ΄ oO Ν c , 5 c ~ ἊΝ Ὁ 

ἑπτά ἀριϑυὸς τίμιός ἐστιν, ὅϑεν χαὶ ἑπτά εἰσιν αἱ ἀραὶ ἧς ἑβδουάδος 
C \ 1 39) pay Kos ΄ oy , Ὁ oP παν 5 τ ἢ a ς 

χαὶ ἑπτὰ οἱ ἀστέρες οἱ πλανώμενοι χαὶ ἑπτὰ (τὰ) φωνήεντα. 6 δὲ ἑπτά ἀριῦ- 
\ , \ X Ney ~ \ \ / ) ἊΣ ~ 

wos λέγεται χαὶ χαιρὸς xat ᾿Αϑηνᾶ, χαὶ χαιρὸς μέν, ἐπειδὴ χατὰ τοῦτον 
4 c ’ ~ Ὁ al ~ 

20 τὸν χαιρὸν γίνονται at ἡλιχίαι (καὶ γὰρ τῷ eeu μηνὶ ὀδοντοφυοῦσιν ot 
ὉΝ οἷ ~ c al 5 ~ 

παῖδες ual τῷ ἑβδόμῳ ἐνιαυτῷ ἀμείβουσι τοὺς ὀδόντας), ᾿Αϑηνᾶ δὲ λέγεται, 
ἐπειδὴ ὥσπερ μυϑεύουσιν τὴν ᾿Αϑηνᾶν παρϑένον 

χεφαλῆς γὰρ τοῦ Διός, ὡς μυϑεύουσιν, 
ἑπτά ἀριϑυὸς μόνος ἐχ τῶν ὄντων 

25 πολλαπλασιασυὼὸν ἐξ 

ἄλλον ἀριϑῦμὸν ἐντὸς τῆς δεχάδος" δεῖ 

ὄντων ἐντὸς τῆς δεχάδος οἱ μὲν τίχτουσι πολλαπλασιαζόμενοι, of 
Ὁ (#4 A \ 

οἱ OF χαὶι 

\ yap δύο τέσσ 
ry 

΄ 

30 πάλιν ὁ ἐννέα 
eae ea = > Τὰ ἘΞ > s! Ph NS δὼ Qe ENS 

πλασιαζόμενος οὐ τίχτει ἀριϑμὸν ἐντὸς τῆς δεχάδος 
΄ 

0 

i \ we a) ‘ ’ 

TLUTEL τὸν ὀξεχὰ" οις ς γὰρ πεντξ 

\ 

δι >) ‘x 3 

OF OXTWAXALOEXA OVDX χαίδεχα, 

δέχα. 

οὐ τίχτει χατὰ 7 

3 χατὰ] τὰ T 4 πὸ Vat. 2253: om. TV 

οἷον T ἀπό te T ὃ σύγχεινται V 
99 18 ἐμάϑομεν] p. 22,34 

18 οἱ dor. οἱ πλ.] οἱ πλανῆται ast. T: 

19 χαὶ (ante χαιρὸς) om. TV! 

14 ὅροι T 

ἄλλου seme? οὔτε 

“OG 
! αρ 

τίχτουσι χαὶ τίχτονται, οἷον ὃ τέσσαρα τίχτεται ἐχ τοῦ 

aon), ἀλλὰ χαὶ τίχτει τὸν ὀχτώ" δὶς γὰρ τέσσαρα ὀχ 
΄ \ A , 5 7 3 \ νι 

τίχτεται (τρὶς γὰρ τρία ἐννέα), αὐτὸς δὲ 

οἱ πλάνητες ἀστ. eal 

20 γίνονται om. T 

26 ἐντὸς τῆς Sex. post τίχτει (25) transp. T 

τήχουσι 1: τίχτονται χαὶ τίχτουσι V2 

γὰρ om. V 6 αὐτὸς δὲ 6 V 

coll. T 31. 32 dlc—dexddos om. T 

δὲ] yao T 

εἶναι χαὶ ἀμνήτορα (8 τῆς 
5» -" \ “πος ΄ ας ΡΟ 
ἐξηλῦε), τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ὃ i ? ᾿ 

5 ΑἿ ~ SF Vv 

ἐντὸς τῆς δεχᾶδος οὔτε τίχτεται χατὰ 
, 

τίχτει “ATA πολλαπλασιασμὸν 
σ ~ δ᾿ ~ ~ 

γινώσχειν ὅτι τῶν ἀριϑυῶν τῶν 
σὸν ’ 

GE τίχτονται, 
a7 ΝΑ 

δύο (Als 

TW. “at 

ὁ ἐννέα πολλα- 
δι \ >) / 5 

OLS γαρ Svvsa οχτω- 

» >] ‘\ ~ n In \ , t , 

ἔστιν ἐντὸς τῆς Gexcdos. χαὶ πάλιν ὃ πέντε 
> , ΄ 

τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων ὃ ἑπτὰ 

πολλαπλασιασμὸν ἄλλον ἀριϑυὸν πρὸ τῆς δεχάδος (δὶς γὰρ 

ἐφάπτεται V2 0. οἱονεὶ] 

9 ἀποτελεῖ] ἀποπληροῖ T! 

τὰ 7. εἰσὶ (at om.) V 

τὰ inserui 

τας φύουσιν V 

17 

ὀδόν 

τίχτ.] τήχονται καὶ 

30 τρὶς] τρεῖς T 

80. 81 οὐ τίκτει πολλ. 

94. ἄλλον ἀρ. κατὰ πολλ. colloc. V 

28 τίχτ. χαὶ 
\ 
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ατέσσαρα ἀριϑμὸς οὐχ ἔστιν ἐντὸς τῆς δεχάδος), 
(λλου ἀριθμοῦ χατὰ πολλαπλασιασμόν. εἰ δέ τις εἴποι 

an τὶ a al 

2 72 

( x R a On. a a Q 

τ SCY 

R > ° 

ὩΣ oo 

o- on 

χτει χαὶ τίχτεται (προσλαμβάνων γὰρ μονάδα ἀποτελεῖ 

τ , ἀποτελεῖται δὲ ἐχ τοῦ ἕξ προσελϑούσης τῇς μονάδος), λέγομεν 

5 ὅτι αὕτη σύνϑεσίς ἐστιν, οὐ μὴν πολλαπλασιασμός. ὀγδοὰς δὲ λέγεται οἱονεὶ 

μονάδος" διαιρεῖται γὰρ εἰς τέσσαρα χαὶ τέσσαρα, χαὶ πάλιν εἰς δύο χαὶ 

δύο, χαὶ αὖϑις 
Υ 

ἰς μονάδα χαὶ μονάδα. εἰ δέ τις εἴποι ὅτι τούτῳ τῷ 

εν ὀγδοὰς λέγεσϑαι, διότι χαὶ αὕτη δέ χθτο με νν > 

< 
“Ὁ 

Q- oO wy ez G o >? ee ὁγῳ χαὶ ἣ tet 

10 τ ται ἄχρι τῆς μονάδος (χαὶ γὰρ DE eis δύο xat δύο, xal πάλιν 

ς μονάδα χαὶ μονάδα), λέγομεν ὅτι at ἐτυμολογίαι οὐχ ἀντιστρέφουσιν" ἰδοὺ 

τῇ λέγετα! σῖτος παρὰ τὸ σείεσϑαι, χαὶ οὐ μόνον ὃ σῖτος σείεται ἀλλὰ χαὶ 

ἢ χριϑὴ χαὶ ot ἄλλοι χαρποί, χαὶ οὐ παρὰ τοῦτο λέγει τις ὅτι ὥφειλον χαὶ 
οἱ ἄλλοι χαρποὶ σῖτος λέγεσϑαι. διὰ τοῦτο οὖν say ὀγδοάς, διότι διὰ 

18 μέσου ἄλλου Epeian ἄγει τὸν δύο" διὰ μέσου γὰρ τοῦ τέσσαρα ἄγει τὸν 

δύο ὁ ὀχτώ" χαὶ γὰρ ὃ ὀχτὼ ἀπὸ τοῦ τέσσαρα συνίσταται (δὶς γὰρ τέσσαρα 
ὑχτῶν, 6 ὃξ τ τέσσαρα ἔχει ἐν ἑαυτῷ τὸν δύο. παρὰ οὖν τὸ διὰ μέσου 
ἄλλου ἀριϑιυοῦ | ἄγειν τὸν δύο λέγεται ὀγδοὰς οἱονεὶ ἀγοδυάς τις οὖσα. ἐννεὰς 151- 

δὲ λέγεται παρὰ τὸ ἕν χαὶ νέον. χαὶ γὰρ αὕτη πολλαπλασιαζομένη ἕνα 

20 νέον ἀριϑμὸν φέρει xa? ὕφεσιν μιᾶς μονάδος ἀπὸ τοῦ ἐννέα ἄχρι τῆς 

Vea δεχαοχτώ. τρὶς ἐννέα εἰχοσιεπτά, τετράχις ἐννέα 
τριαχονταέξ, χαὶ ἑξῆς ὁμοίως. ὅρα οὖν πῶς 6 ἐννέα πολλαπλασιαζόμενος 

χατὰ ἘΠ ἀφαίρεσιν πάσχει μιᾶς μονάδος. δεχὰς δὲ λέγεται οἱονεὶ 

Ὶ οι 
‘ 

δεχάς τις οὖσα᾽ χαὶ γὰρ ὁ δέχα Ἔσο ony περιέχει ἐν ἑαυτῷ ἅπαντας 
(a 

ι σι abe πρὸ αὐτοῦ ἀριϑμούς" περιέχει γὰρ χαὶ τὴν μονάδα χαὶ τὴν δυάδα 
\ 

x χαὶ τοὺς ἑξῆς. ἐν οἷς σὺν Dew χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις. 

IIpaéts ty’. 

3 > > ~ ~ ε 
Επειδὴ διὰ τῶν δρισμῶν ὡς ἕν τι οὖσαν τὴν φιλοσοφίαν μεμαϑής- 

χαμεν, ἔλϑωμεν χαὶ ὡς πολυσχιδὴ αὐτὴν οὖσαν διαιρέσει χαϑυξιβ έν ΤΡ 
ἘΝ ΑΝ OTE IN - > Ζ Ἐ δ᾽ τος ας IPN Pes > ~ as + AX ~ 80 διὰ γὰρ τῆς διαιρέσεως ἀχριβῶς τὰ μέρη αὐτῆς μανϑόνομεν, διὰ δὲ τῶν 

μερῶν ἀχριβῶς τὸ ὅλον γινώσχομεν. ἄλλως τε GF χαὶ διὰ διαιρέσεως μαν- 

1 6 δὲ ὃ. ἀριϑμὸς om. V 2 pr. δὲ om. T 3 τίχτεται καὶ τίχτει colloc. T 

4 προσελϑούσης] προστιϑεμένης T 5 αὕτη om. V 5. 6 ὀγδοὰς--- ἄγειν in mrg. 

suppl. V? 6 ἄχρι] ἕως V (ef. v. 10) 8 τούτῳ τῷ] τοιούτω T 9 dxtas V 
αὕτη] αὐτὴ V 13 post χαρποί add. τὰ δένδρα χαὶ ὁ ἄνϑρωπος V χαὶ οὐ 

om. T παρὰ] διὰ T λέγει) εἴποι Τ' 13. 14 ὥφελον---χαρποὶ] ὥφελε 

zal ὁ ἄνϑρωπος χαὶ ἡ χριϑὴ V 14 ante διὰ add. 7 οὖν V? ὀχτὰς V 
ante διότι add. 7 V? 15 ἄλλου om. V! (ef. ν. 18) 17 οὖν] γοῦν T 

18 ab ἄγειν tov δύο denuo inc. Κα ἐννὰς KV: évas T 19 post γὰρ superser. 

zal V αὕτη] αὐτὴ V 21 οἷον T 23 πρόσβασιν KV 25 τὴν δυάδα 
χαὶ τὴν μον. coll. T 26 ἐν οἷς σὺν Ded τέλος V: om. Τ' 29 πολυσχεδῇ libri 

(cf. p. 60,12) καϑυποβάλλωμεν T? ol χαὶ om. TV διὰ suppl. V? 
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Φ < εἰ 0) wy a Qe Ἔ Os [Ὁ] .«- Ὡ cv a = wy o qr =.) - a ~ So AS 
ΠῚ τ 

, Ἁ 4 JS ὦ 4 \ , 

Yavousy ta μέρη αὐτῆς, χαὶ λοιπὸν γινώσχ 

ποῖα συγγράμματα τῆς φιλοσοφίας ὑπὸ ποῖα μέρη ἀνάγονται, ἵνα μὴ ἀγνο- 
- Ch , ΄ 5 ς οὔντες τὰ μέρη αὐτῆς νομίσωμεν τὰ μὲν ὑπὸ τὸ πραχτιχὸν ἀναγόμενα ὑπὸ 
Η 5 "» εν \ \ 5 ΄ τυ \ τὸ ϑεωρητιχὸν avayecdar ta 6& ὑπὸ τὸ ϑεωρητιχὸν dvayoueva ὑπὸ τὸ 

λῦωμεν οὖν χαὶ διαιρέσει χαϑυποβάλ Ms 5 Tpaxtizoy ἀνάγεσϑαι. ᾿ξ 
᾿΄ 5 aA a , 5 , A \ ἊΨ 

φιλοσοφίαν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ διαιρέσεως ἐμνημονεύσαμεν, ἵνα μὴ περὶ ἀγνο 

υένου aware: ποιησώμεϑα τὴν ζήτησιν, ἔλθωμεν χαὶ εἴπ re 
διαίρεσις χαὶ τί ἐπιδιαίρεσις χαὶ τί ὑποδιαίρεσις. ἰστέον ὅτι διαί, 

. - ΄ > ΄ 
ἐστιν ἢ πρώτη τομὴ τοῦ ὑποχειμένου πράγματος, οἷον ὡς ὅταν εἴπωμεν 
σ ~ bd , Z 29 5 ΑΘ ΑΙ ΤΟΝ oy 

10 OTL τῶν ξςῴων τὰ WEY εἰσι λογιχὰ τὰ OF ἀλογα. 
= γη).υ 

bal [Ὁ] = 2 - o @o a 

~ ~ , ΄ 20 

τοῦ αὐτοῦ πραγματος δευτέρα τομὴ xa’ ἕτερον τρόπον γινομ 
σ , mx ἐπ - a) ss $), Pe eo Es a Ἔ τ το, » ΕΞ Ἂν δ ΄ὕ 

ὅταν πάλιν τὸ ζῷον ἄλλως διέλωμεν λέγοντες ὅτι τῶν ζῴων τὰ μὲν ϑνητά 
> NR (Qe , CS ΄ R22 ~ © ΄ rs ἦ΄ 

εἰσι τὰ ὃὲ ἀϑάνατα. ὑποδιαίρεσις δέ ἐστιν ἢ τοῦ διαιρεϑέντος σχέλους τομή, 
» ε ὭΣ > ΡΞ > 75 Ὁ δος λο - = _ 

οἷόν ὡς ὅταν διαιροῦντες τὸ ζῷον εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον τὸ λογιχὸν bro- 
[δ Vv \ Νὴ 5 », ‘4 Ἁ >) 

15 διέλωμεν εἴς te ὕνητὸν χαὶ ἀϑάνατον χαὶ πάλιν τὸ ἜΠΗ ὑποδιέλωμεν εἰς | i ᾿ 

ἄνϑρωπον ἵππον χύνα χαὶ τὰ τοιαῦτα. 
2 
! . 

‘ ΄ Ν i“ > ~ Ld 

Οὕτως οὖν xat ἢ φιλοσοφία διαιρεῖται εἰς Esa pgujenaay χαὶ πραχτιχόν. 

χαὶ διὰ μὲν τοῦ ϑεωρητιχοῦ γινώσχει πάντα τὰ ὄντα, διὰ δὲ τοῦ πραχτιχοῖ 
΄ - --ἡ "5,Ω Vpn aN - Fe + , > 

χατόρϑωσιν ποιεῖται τῶν ἠἡϑῶν. ἄξιον δὲ ζητῆσαι διὰ τί ἢ φιλοσοφία εἰς 
δ᾽ 2 , \ aA 5 \ \ 5 a 3 20 δύο διῃοέῦη. φημὶ δὴ εἰς ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχόν, χαὶ uy εἰς ἕν εἰς 

ilk tf) ry i | ry 1 ‘ | 1 

, > tal \ > SENG 2 3) 
πλείονα. “HAL EOTLY ELTELY OTL εἴς EV μεν οὐχ ἠδύνατο διαιρεῖσθαι, STSLOT) 

Ἁ οὐδέποτε διαίρεσις περὶ a es ἀλλὰ περὶ διάφορα" διαίρεσις γὰρ 
, 

» ς \ he 

ΠῚ 
Φ 5 beard >. ~ 5, ke De en NA) ~ 

25 Οὐχ εἰς πλείονα Oto τρξις ALTLAs. χαὶ πρώ TH WEv ἔστιν αὐτὴ" Ola τοῦτο 

K 

WTEAL i 

΄ ΄ > Ὁ \ ᾿ a , 5 

ἢ φιλοσοφία εἰς ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχὸν διῃρέϑη, ἐπειδὴ cvvove 
\ ἡμῖν χαὶ τὸ ϑεωρητιχὸν χαὶ τὸ πραχτιχόν, χαὶ τὸ ϑεωρητιχὸν uv, ὡς 

τ χαὶ οἵ παϊὸξς χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν παᾶντες φιλοπευστεῖ 
~ σ ἔστι φιλομαϑεῖς (ἕχα στο 

80 ὡς δηλοῖ ἣ ψυχὴ μηδέποτε yosuodca- χαὶ γὰρ ἐν τῷ xaleddew οὐχ 

\ 

ς 

- “ἃ ¢ het TH ‘ Oa) eth) - τῇ Se oF yori ¢ {ap φιλεῖ τὸ μανθάνειν τι), τὸ δὲ πραχτιχόν, 

\ id » ~ ἡἠρεμεὶ φανταζομένη τὰ Soa ἀλλὰ χαὶ ἡνίκα ἠρεμοῦμεν μὴ ἔχοντές 
τι πρᾶξαι, ἣ τρίχα τίλλομεν ἣ χάρφος χινοῦμεν ἤ τι τοιοῦτον. ἐπειδὴ οὖν 
συνουσίωται ἡμῖν τὸ ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχόν, τούτου χάριν χαὶ ἣ φιλο- 

a7 xn ~ ~ »% ΄ σοφία εἰς δύο διαιρεῖται, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχόν. 
35 δευτέρα δὲ αἰτία ἐστὶν αὕτη" ἢ φιλοσοφία, ὡς ἐμάϑομεν, ὁμοίωσίς ἐστι 

- ἂν > id , e ’ὔ 5 ~ > ‘ νι ΄ δ ϑεῷ. ἐπειδὴ οὖν ἢ φιλοσοφία ὁμοίωσίς ἐστι ϑεῷ, διττὰς δὲ δυνάμεις ἔχει 

1 χαὶ λοιπὸν---τά μέρη αὐτῆς om. V 4 ἀνάγεσϑαι om. T 5 post οὖν add. 
ὡς εἴρηται TV χαϑυποβάλλωμεν TV2 8 χαὶ τί ἐπιὸ. καὶ τί bod. om. T 
μέν om. TV 13 εἰσι ante ϑνητὰ colloc. T 15 te om. KV 19 δέ ἐστι TV 
20 δὴ] δὲ V εἰς (post ἢ) om. T ~ 23 λέγεται] ἐστιν T 24 δὲ) yao TV! 
διαιρεῖται T 30 post yap add. χαὶ T 30 ἡυνῖν om. Κα καὶ τὸ ϑεωρ. χαὶ 
tT xp. T 30 ἐμάϑομεν)] p. 20,29 30. 86 ἐστι Bed coll. Vat. 2253: ϑεῶ 
ἐστι KTV ἐπειδὴ οὖν 7 φιλοσοφία ὁμοίωσίς ἐστι Jew Vat. 2253: om. KTV 



56 DAVIDIS PROLEGOMENA PHILOSOPHIAE ο. 18 

ϑεῖον, τὰς μὲν ϑεωρητιχὰς τὰς δὲ πραχτιχᾶς (χαὶ Dewpyrixas μὲν χαϑὸ 

γινώσχει πάντα, πραχτιχὰς ὃὲ χαϑὸ πάντα δημιουργεῖ), τούτου χάριν χαὶ ἣ 
/ Ἂ ~ ) , " 

φιλοσοφία εἰς δύο διαιρεῖται, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχόν. χαὶ 

διὰ μὲν τοῦ ϑεωρητιχοῦ μιμεῖται τὰς ϑεωρητιχὰς χαὶ γνωστιχὰς δυνάμεις 

on 

~ ~ ΄ Vv ai ~ ~ 

τοῦ ὕϑεοῦ (διὰ γὰρ τούτων πάντα γινώσχει τὰ ὄντα), διὰ δὲ τοῦ πραχτιχοῦ 

πραχτιχὰς δυνάμεις" διὰ γὰρ τούτων τῶν ae ψυχῶν 
ΡΥ ῳ 

ς ἱ Ξ 
προνοεῖται διὰ τὸ ἀπὸ τῆς ἀγνοίας ἐπὶ τὴν γνῶσιν αὐτὰς μεταφέρειν. τρίτη 

ν αὕτη" ἣ φιλοσοφία σχοχὸν ἔχει τὴν Bete πθημ τς ἐπειδὴ 

on 9 

ὍΝ RQ ~v a Q Ov a ἘΠ 

(η΄ | φιλοσοφία σχοπὸν ἔχει τὴν ψυχὴν χοσμῆσαι, διττὰς δὲ δυνάμεις ἔχει 
> ‘ - A ‘A \ 9X ἔς. \ \ X VW. 

10 μὲν γνωστιχᾶὰς τὰς δὲ Cwtinac, χαὶ γνωστιχὰς μὲν αἴσϑησιν 

Ro ἘΞ RQ ss .Ὁ- 

ς δ 
See} 

a u Ty = 

ασίαν δόξαν διάνοιαν χαὶ νοῦν, περὶ ὧν ἀνωτέρω ἐμάϑομεν, ζωτιχὰς 

βο ούλησιν προαίρεσιν ϑυυὸν χαὶ ἐπιϑυμίαν, τούτου Ee χαὶ ἢ φιλοσοφία O27 

tex @- 
Ε ς δύο ὃ OLALO OSLTAL, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχόν, ἵνα διὰ μὲν τοῦ 

τ. Nene τὰς γνωστιχὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς χοσμήσῃ, διὰ δὲ τοῦ 

15 πραχτιχοῦ τὰς ζωτιχάς" χαὶ γὰρ τὸ πραχτιχὸν διδάσχει ἡμᾶς τὸ χρατεῖν 

τοῦ θυμοῦ χαὶ μὴ ἐρᾶν τῶν μὴ προσηχόντων. | 
Ταῦτα μὲν περὶ τοῦ εἰς δύο διαιρεῖσθαι τὴν φιλοσοφίαν, τοῦτ᾽ ἔστιν 

᾿ ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχόν. ἰστέον δὲ ὅτι Exdtepov τούτων νιχᾷ τὸ 

enov χαὶ νιχᾶται ὑπὸ τοῦ ἑτέρου" χαὶ γὰρ τὸ ϑεωρητιχὸν νιχᾷ τὸ πρα- 

90 χτιχὺὸν χατὰ τὸ ὑποχείωενον, ὅτι τῷ μὲν ϑεωρητιχῷ πάντα τὰ ὄντα ὑπό- 

EE ὙΠ: νῶσιν τῷ δὲ πραχτιχῷῇ μόναι αἱ ἀνϑθρώπιναι ψυχαί: μόνας 

γὰρ τὰς ἀνθρωπίνας ψυχὰς χοσμεῖ τὸ πραχτιχόν, οὐ μὴν χαὶ τὰς τῶν 

ἀλόγων, τὸ ὃὲ ϑεωρητικὸν χαὶ τὰς τῶν ἀλόγων φύσεις ἐπίσταται. | τὸ δὲ 152r 

πραχτιχὸν Vine τὸ ϑεωρητιχὸν χατὰ τὸ τέλος" τέλος μὲν γὰρ τοῦ ϑεωρητι- 
-" 

χοῦ ἢ ἀλήϑεια, τοῦ δὲ πραχτιχοῦ τέλος ἐστὶ τὸ ἀγαϑόν- διὰ yap τοῦ bo on 

~ \ 5 ΄ \ ΄ ~ \ 

πραχτιχοῦ χοσμεῖ τις TO οἰχεῖον ἦϑος χαὶ ἐχχόπτει τὰ πάϑη (τοῦτο δὲ f 
- 
ιν 

a. 
Ξ 
Ψ ἀγαϑόν ἐστι), διὰ δὲ τοῦ ϑεωρητιχοῦ ϑεωρεῖ τις τὴν ἐν τοῖς οὖσιν ἀλήϑειαν. 

τὸ δὲ ἀγαϑὸν τιμιώτερόν ἐστι τοῦ ἀληϑοῦς ὡς περιεχτιχώτερον: χαὶ γὰρ 
Vv 

εἴ τι μὲν τς τοῦτο χαὶ ἀγαϑόν, οὐχ εἴ τι δὲ ἀγαϑόν, τοῦτο χαὶ ἀληϑές" 

80 ἔστι γὰρ ὅτε χαὶ ψεῦδος ἀγαϑόν, ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ παραδείγματος" οἷον 

3 εἰς τὸ ϑεωρ. T 5 πάντα del. et post ὄντα add. V 8. 9 ἐπειδη---χοσμῆσαι 

om. TV 9. 10 ἡ δὲ ψυχὴ διττὰς ἔχει τὰς δυνάμεις T 10 post prius μὲν 

add. γὰρ V post prius γνωστ. add. ἔχει V 11 ἀνωτέρω] p. 46,28 

13 τὸ ϑεωρ. Καὶ 14 Oey Vat. 2253: χοσμήσωμεν KTV (cf. v. 5) 15 χαὶ 

γὰρ καὶ T ὉΠ τοῦ τ 21 ἀνϑρώπειαι KT 28 τῶν ἀλ. τὰς φ. 

coll. T 23. ᾿ τὸ δὲ πρ. Nem πάλιν δὲ νιχᾶτα! τὸ ϑεωρ. ὑπὸ τοῦ πραχ- 

τιχοῦ T 27. 28 διὰ δὲ τοῦ ϑεωρητιχοῦ τὴν ἀλήϑειαν: τὸ ϑεωρητιχὸν δὲ διδάσχει 
ἡμᾶς τὴν ἐν τοῖς οὖσιν ah. V 28 περιεχτ.] χαϑολικώτερον zat ἐμπεριεχτιχώτερον 

αὐτοῦ ὄν V post meptext. add. τὸ δὲ ἀγαϑὸν χαϑολιχώτερόν ἐστι τοῦ ἀληϑοῦς οὕτως 
v rare = » 9 Ξ - = 1 ” ~ ms > v Η͂ ~ 

ore εἴ τι μὲν ἄν βίυτεος, τοῦτο Cov" πᾶς γὰρ ἄνθρωπος τοῦτο ζῶον" οὐχ et τι δὲ ζῶον, 

οὔτο χαὶ ἄνϑρωπος" οὐ μόνον γὰρ 6 τρῶς ός ἐστι ζῷον, ἀλλὰ χαὶ ἵππος χαὶ κύων χαὶ τὰ 

τοιαῦτα Υ zai γὰρ] οὕτως V 29 pr. τοῦτο] πάντως V post ἀγαϑόν (prius) 

add. τὸ yap ἀληϑὲς ἀγαϑόν ἐστιν V δὲ om. K 80 ἔστι yap] ἀλλ᾽ ἔστιν V 

“ai supra scr. Κα τὸ ψεῦδος V post ψεῦδος add. πολλάχις γὰρ καὶ ψεῦδος V 

post ἀγαϑὸν add. εὑρίσχεται V ante ὡς add. οἷον V τοῦ Tapad. οἷον om. V 
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παρέϑετό τίς τινι ξύφος σωφρονῶν χαὶ ἐν χαιρῷ μανίας ἡλῦς ϑέλων λαβεῦ 
ε 

αὐτό, ἵνα ἄτοπα τινα διαπράξηται, ὃ Ge γνοὺς sinuses λέγων “οὐδὲν 
δέδωχαάς wor χαὶ ἐψεύσατο, ἵνα μὴ ἐχεῖνος ἄτοπα πράξῃ λαβὼν τὸ ξίφος" 

χαὶ ἰδοὺ ψεῦδος ἀγαϑόν. χαὶ πάλιν. λησταὶ χατεδίωχόν τινα, ἵνα αὐτὸν 

5 φονεύσωσιν, οἵτινες ὑπαντηϑέντες τινὶ ἠρώτων περὶ τοῦ διωχομένου, ὃ ὃ 
Ἐξ εὐ ον τ 

χαίπερ εἰδὼς ἠρνήσατο μὴ ἰδεῖν, χαὶ See ὃ φεύγων" χαὶ ἰδοὺ ψεῦδος 

ἀγαϑόν. 

Πρᾶξις ιϑ΄. 

2 ἊΣ \ 5 , aoe om = X \ > , Ἐπειδὴ τὴν φιλοσοφίαν εἰς ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχὸν διείλομεν, 
10 Exactov 6& τούτων τῶν τ λα σχελῶν ὑποδιαιρεῖται, ἔλθωμεν χαὶ 

[Ὡ 

, Ὁ y 7 5 ΄ 5 \ \ 

ὑποδιέλωμεν αὐτά. ἀλλὰ πρῶτον to ϑεωρητιχὸν ὑποδιέλωμεν: χαὶ γὰρ 

~ 

[6 
‘ 

τοῦτο δοχεῖ τιμιώτερον εἶναι τοῦ πραχτιχοῦ, ἐπειδὴ TH μὲν ϑεωρητιχῷ 

πάντα τὰ ὄντα ὑπόχεινται πρὸς γνῶσιν, τῷ ὃξ πραχτιχῷ μό 
St, 

¢ 5» , 

ovat αἱ ἀνϑρώ- 
LY 

πιναι ψυχαί: μόνας γὰρ τὰς ἀνϑρωπίνας ψυχὰς χοσμεῖ, οὐ μὴν χαὶ τὰς 

15 τῶν ἀλόγων. ἰστέον δὲ ὅτι ἄλλως 6 [[λάτων τὸ ϑεωρητιχὸν διαιρεῖ χαὶ 
X\ ἄλλως ὃ ᾿Αριστοτέλης: zat yao 6 []Ἰλάτων ὑποδιαιρεῖ τὸ ϑεωρητιχὸν εἰς 

φυσιολογιχὸν χαὶ ϑεολογιχόν, τὸ ὃ @- υαϑηματιχὸν οὐχ ἠβούλετο μέρος εἶναι 

τῆς φιλοσοφίας ἀλλὰ προγύμνασμά τι, ὥσπερ ἢ γραμματιχὴ καὶ ἢ ῥητο- 

ριχή, ὅϑεν χαὶ πρὸ τοῦ ἀχροατηρίου τοῦ οἰχείου BENE ᾿ἀγεωμέτρητος 

20 μηδεὶς εἰσίτω." τοῦτο ὃὲ ἐπέγραφεν, ἐπειδὴ εἰς τὰ πολλὰ ὁ [᾿λάτων 
ϑεολογεῖ χαὶ περὶ ϑεολογίαν χαταγίνεται, συμβάλλεται δὲ εἰς εἴδησιν τῆς 

ϑεολογίας τὸ μαϑηματιχόν, οὗτινος μέρος ἐστὶν ἣ γεωμετρία. ὁ δὲ ᾿Αριστο- 

τέλης ὑποδιαιρεῖ τὸ πο τύπον εἰς φυσιολογιχόν, μαϑηματιχόν, ϑεολογικόν" 

χαὶ γὰρ τὸ μαϑηματιχὸν μέρος τῆς φιλοσοφίας ἐδόξασε: χαὶ αὐτὸ γὰρ 
, > 7 > ~ \ 2 4 

ἐπιστήμη EOTL. ταῦτα μὲν ἐν τοῦτοις. Lo or 

ν 9. ~ > > ~ \ ΄ ~_) 

Ἄξιον δὲ ζητῆσαι διὰ τί εἰς τρία ὑποδιαιρεῖται τὸ ϑεωρητιχόν, τοῦτ 

ἔστιν εἰς φυσιολογιχόν, μαϑηματιχόν, ϑεολογιχόν. χαὶ ἔστιν εἰπεῖν ταύτην 

1 σωφρονῶν om. V 2 γνοὺς om. V λέγων ὅτι V 3 ἵνα--ξίφος] ἵνα 

μὴ διὰ τοῦ ξίφους ἄτοπά τινα διαπράξηται V 4 χαὶ (ante πάλιν) om. V 

4.5 gov. αὐτόν colloc. V 5 οἵτινες] xat ἐν τῶ χαταδιώχειν αὐτὸν V ὑπαντ.--- 

διωχ.] ὑπαντήϑησάν τινι χαὶ ἠρώτησαν εἰ εἶδεν ἐχεῖνον V 6 καίπερ εἰδὼς om. V 

μὴ ἰδεῖν] λέγων ὅτι οὐχ cldov αὐτὸν V 10 τῶν διαιρ. σχελῶν] διαιρεϑέντων Καὶ: εἰς 

διαιρεϑέντα σχέλη Τ' 11 ἀλλὰ πρ.] χαὶ πρῶτον μὲν T ὑποδιέλωμεν om. Τ' 

12. 13 ἐπειδὴ -- νῶσιν] διὰ τὸ ὑποχεῖσϑαι αὐτῶ εἰς γνῶσιν πάντα τὰ ὄντα T 
13 τῷ δὲ πραχτιχῷ---ἀλόγων (15) om. T 15 6 om. T 16 ὁ Πλάτων] 

ef. Zelleri Phil. Gr. II? p. 488 17 ϑεολογιχόν] μαϑηματιχόν (in mrg. yp. ϑεο- 

λογικόν) Καὶ 19 τοῦ οἰχείου ἀχροατηρίου T 19. 20 ἐπέγραψεν Wellm. (bis) 

19 ἀγεωμέτρητος] cf. p. 5,12 20 ὁ Πλάτων om. T 21 ἐϑεολόγει T 
zal περὶ---χαταγίνεται om. T 22 Deodny.| φιλοσοφίας T 9: 95. 6 de Ap: ccf. 

Zelleri Phil. Gr. III? p. 179 23 zat ϑεολ. Brand. 24 χαὶ γὰρ--ϑεολ. (27) 

in mrg. suppl. V? ἐδόξαζε V 25 ταῦτα μὲν ἐν τούτοις om. V 26 post 

δὲ add. ἐστὶ T 26.27 τοῦτ᾽ ἔστιν om. Κα 27 pad. καὶ ϑεολ. T 
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᾿ » . , ~ ~ , A Vv ΄ 4 ~ 

τὴν απολογιᾶν" τῷ ϑεωρητιχῷ TAVTA TH οντὰ ὑποχεινταᾶι πρὸς γνῶσιν, τὰ 

, 
ve δὲ ὄντα τριττά ἐστιν’ ἣ γὰρ χαὶ τῇ ὑποστάσει ual τῇ ἐπινοίσ. ἔνυλά εἰσιν 

΄“ » 7) ΄“΄ Η \ \ ~ 
ὥσπερ ξύλον, λίϑος, ὀστοῦν (ταῦτα γὰρ χαὶ τῇ ὑποστάσει ἔνυλά εἰσι χαὶ τῇ 
> i“ PBN ‘ > a! /C ca) “Ὁ > ~ » ς 

ἐπινοία- | odds γὰρ δύναταί τις ξύλον 7 λίϑον ἣ ὀστοῦν ἐπινοῆσαι ἄυλον), 152v 

5 ἣ χαὶ τῇ ὑποστάσει χαὶ τῇ ἐπινοίᾳ ἄυλά εἰσιν ὥσπερ ἄγγελος, ϑεός, φυχὴ ἢ 

ἄνευ σώματος οὖσα (ταῦτα γὰρ χαὶ τῇ ὑποστάσει ἀυλά εἰσι καὶ τῇ ἐπινοία" 
οὐδὲ γὰρ δύναταί τις ἐπινοῆσαι ϑεὸν ἣ ἄγγελον ἢ ψυχὴν ἄνευ σώματος οὖσαν 

ἔνυλον), ἣ τῇ μὲν ὑποστάσει ἐνυλά εἰσι τῇ δὲ ἐπινοία ἄυλα ὥσπερ τὰ σχή- 
4 

[7] (- ματα" χαὶ γὰρ ταῦτα τῇ μὲν ὑποστάσει ἔνυλά εἰσιν (οὐδὲ γὰρ δύναται Teun τ 

10 ἢ τετράγωνον ἤ τι τοιοῦτον σχῆμα ἄνευ ὕλης συστῆναι: ἣ γὰρ ἐν ξύλῳ 
eH! 

OL 

v κ᾿ -“ » “ "» , ” 3 5 ~ “«Ἁ ~ ar 5» , 

ἔχει τὴν ὕπαρξιν 7 ἐν λίϑῳ ἣ ἐν χαλχῷ 7 ἔν τινι τοιούτῳ), τῇ ὃξ ἐπινοίᾳ 
ἀυλά εἰσι" χαὶ γὰρ ἡνίχα τις φαντάζετα! χαὶ ἀναπολεῖ 

> 7 σ 
'y ely, διανοίᾳ" ὥσπερ γὰρ ὃ χηρὸς ἀναματτό- 

τὸ σχῆμα αὐτὸ xa}? 
ἑαυτό, ἀνατυποῖ αὐτὸ ἐν τῇ O 

μένος τὴν σφραγῖδα ἐχ τοῦ δαχτυλίου αὐτὴν μόνην τὴν σφραγῖδα ἀναυστ- 

15 τεται, οὐ μὴν ἀφαιρεῖταί τι ἐχ τοῦ δαχτυλίου, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἢ 
διάνοια φανταζομένη τὰ σχήματα οὐχ ἀφαιρεῖταί τι ἐκ τῆς ὕλης, GAN 

αὐτὸ μόνον τὸ σχῆμα φαντάζεται χαὶ διατυποῖ ἐν ἑαυτῇ. ἐπ τι ἢ a τῷ 

ϑεωρητιχῷ πάντα τὰ ὄντα ὑπόχεινται πρὸς γνῶσιν, τὰ δὲ ὄντ 

τριττά εἰσι, τούτου χάριν χαὶ τὸ ϑεωρητιχὸν εἰς τρία διαιρεῖται, εἰς 

90 φυσιολογιχόν, μαϑηματιχόν, ϑεολογιχόν. χαὶ ἰστέον ὅτι τὸ μὲν φυσιο- 
λογιχὸν χαταγίνεται περὶ τὰ χαὶ τῇ ὑποστάσει χαὶ τῇ ἐπινοία ἔνυλα 

(ζητεῖ yap περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων πῶς σύγχεινται), τὸ δὲ ϑεο- 

λογιχὸν ae ne τὰ χαὶ τῇ ὑποστάσει χαὶ τῇ ἐπινοίᾳ ἄυλα, τὸ δὲ 

μαϑηματιχὸν χαταγίνεται περὶ τὰ τῇ υὲν ὑποστάσει ἔνυλα τῇ δὲ ἐπινοίᾳ 

ἄυλα. τῷ σι 

, = o Pye Ὁ Μ \ ν \ ~ 1p 
Τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων ἔλθωμεν χαὶ εἴπωμεν περὶ τῆς τἄξεως 

~ 5 5 \ Vv z 

αὐτῶν. ἰστέον ὅτι τὸ φυσιολογιχὸν πρώτην ἔχει τάξιν ὡς Ὅτε ov χαὶ 
5 te ΄ ~ Oo ay ΄ v » \ ar € “ \ 

πλησιάζον ἡμῖν, ἅτε δὴ πάντῃ ἔνυλον ov. τὸ ὃς μαϑηματιχὸν μέσον ἐστὶ 

τοῦ τε φυσιολογιχοῦ χαὶ ϑεολογιχοῦ ὡς χαὶ τῶν δύο μετέχον: χαὶ γὰρ 
y ἃς ΄ ~ ~ Vv ΄ , ~ 

30 ἔνυλόν ἐστιν ὁμοίως τῷ φυσιολογικχῷ χαὶ ἄυλον ὁμοίως τῷ ϑεολογικῷ ὡς | 
~ ΄ Vv ~ > 

τὸ μαϑηυατιχὸν τῇ μὲν ὑποστάσει ἔνυλόν ἐστι τῇ δὲ ἐπινοί 
"» ΄ ΄σ , 

ἄυλον. τὸ 08 ϑεολογικὸν ἐξ ἀνάγχης ὕστερόν ἐστιν: οὐδὲ yap δύναται 

" 
\ ΄ 

εἶναι μετὰ τὸ φυσιολογιχόν, ἐπειδὴ οὐ δεῖ ἀπ 

ἐπὶ τὰ πάντῃ ἄυλοα. ἔρχεσϑαι, ἐπεὶ πάσχομεν 

1 ἀπολογίαν] αἰτίαν Τ' τὰ ὄντα post γνῶσιν colloc. V ὑπόχειται Τ' 

πρὸς] εἰς Τ' 2 εἰσιν om. V 3 ξύλα T zat (post yap) om. V 

A ἄσλον Vat. 2253: ἄυλα KTV 5 ἢ καὶ--ἔνυλον (7) om. Κα ϑεὸς om. V 

6 zai τῇ brost.] ta boot. V 7 -cis} au ¥ ϑεὸν om. V ἔνυλον Vat. 2253: 

ἔνυλα TV (cf. v. 4) 9 τρίγ. δύναται colloc. T 11 τοιούτῳ] ἄλλω T 

12 dvaxoky T 13. 14 ἀποματτόμενος T 17 αὐτὸ om. T 18 ὑπό- 

χεινται τὰ ὄντα coll. Καὶ 20 pat. xat ϑεολ. T 21 χαταγίνεται post ἔνυλα 

colloc. T 22 σύγχειται TV 22. 23 ϑεολ. δὲ colloc. T 27 ἐπέχει T 

28 wy T 29 te om. T ὡς om. K μετέχων T dl ante τῇ 

μὲν add. zat V 34 πολλὺν T 
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5 , hte. \ 50» Νὰ \ oy ~ e \ \ 
ἐν σχότει διάγοντες χαὶ εὐθὺς πρὸς τὸν ἥλιον ϑεωροῦντες " οἱ γὰρ πολὺν 

4 5 5 . isd ~ 5 

χρόνον ἐν σχότει διατρίβοντες xat εὐϑέως εἰς τὸν ἥλιον ϑεωροῦντες ἀπο- 
᾿ 

τυφλοῦνται. οὕτως οὖν οὐ δεῖ ἀπὸ τῶν πάντῃ ἐνύλων εὐϑέως ἐπὶ τὰ 
΄ -» Vv εἰς Η o τῇ \ 5 ae He ¢ LY Z pie awa ” 

πάντῃ ἄυλα ἔρχεσθαι: οὕτω γὰρ αἰνιττομένη ἢ ποίησις λέγει περὶ “Qtov 

5 χαὶ ᾿Πφιάλτου ταῦτα" 

" 

Ἔ : 
Οσσαν ἐπ᾽ Οὐλύμπῳ μέμασαν ϑέμεν, αὐτὰρ ἐπ᾽ "Οσσῃ 

> , 9) 3 per Ω \ 

ΠΠήλιον εἰνοσίφυλλον, ty οὐρανὸς ἀμβατὸς εἴη. 
τ sky <b. ραινόμε ΞΕ, Newsnet ὁ ὩΞ 5 Ὁ χαὶ χατὰ μὲν τὸ φαινόμενον τοῦτο λέγει ὅτι ὁ Dros χαὶ ὁ ᾿Εἰφιάλτης 

- v . , 5 , , 

ἠθέλησαν ϑεῖναι ὄρη ἐπάνω ἀλλήλων, βουλόμενοι | μηχανήσασϑαι τὴν εἰς 153r 
x 5 ~ ~ 5 ~ ~ 

10 οὐρανὸν ἄνοδον, ἀλληγοριχῶς G2 νοούμενα ταῦτα δηλοῦσιν ὅτι ἐχεῖνοι 

εὐθέως ἀπὸ τῶν φυσιχῶν χαὶ πάντῃ ἐνύλων πραγμάτων ἐπὶ τὴν γνῶσιν 

τῶν ϑείων ἠβουλήθησαν ἐπιπηδῆσαι. ἀπὸ οὖν τοῦ μαϑηματιχοῦ det ἐπὶ 
» Ἁ - ΄ , 

τὰ ϑεολογιχὰ ἔρχεσϑει. ὅτι 6 τοῦτο τ ἔς ἐστιν, δηλοῖ ὁ []λάτων περὶ 
- ΄σ ΄ 

τοῦ υαϑηματιχοῦ διαλεγόμενος χαὶ λέγων ὅτι αὕτη 600s, ταῦτα μαϑήματα | | t if) ’ 

@- Φ ς [ως ( 
3 ~ ~ roe DED 

15 εἴτε ῥάδια εἴτε χαλεπά, ταύτῃ ἰτέον, ἀμελεῖν *, τοῦτ᾽ ἔστιν ὅτι 
φῶ ὦ \ 600 χεχρημένους τοῖς μαϑήυασι διὰ τούτων δεῖ βαδίσαι Ext τὰ ϑεολογιχά. 

χαὶ ὃ [Πλωτῖνος δὲ τοῦτο δηλοῖ λέγων ̓  παραδοτέον d= τοῖς νέοις τὰ μαϑή- 
ματα πρὸς συνεϑισμὲν τῆς ἀσωμάτου φύσεως, δι᾿ ὧν τὴν ἀσώματον φύσιν 

γινώσχουσιν.᾽ ἰστέον 6& ὅτι ἐοίχασι τὰ ὑπ porns χλίμαχι χαὶ γεφύρα" 

90 ὥσπερ γὰρ ἐν τῇ χλίμαχι ἀπὸ τῶν χάτω ἐπὶ τὰ ἄνω a5 όμεϑα χαὶ ἐν τῇ ϊ i il 
΄ ἊΝ Saat “Ὁ - 4 > \ ba) ee. DI ewe eg Ἱεφύρᾳ δὲ. ἀπὸ τοῦδε τοῦ μέρους εἰς τὸ ἐξ ἐναντίας μέρος ἐρχύμεϑα, οὕτω 
ων Ἃ ~ ~ \ ΝΥ ‘ > 

χαὶ διὰ τοῦ μαϑηματιχοῦ ἐπὶ τὸ ϑεολογιχὸν ἐρχόμεϑα" χαὶ yap au Panherat 

τὸ μαϑηματιχὸν εἰς τὴν εἴδησιν τοῦ ϑεολογιχοῦ. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 
) ~ ΄ , uv ΄ ᾿ 

Ἀποροῦσι 62 τινες λέγοντες" εἰ ἄρα οὐ μόνον τὸ μαϑηματιχὸν μαν- 
\ ὶ 

Ί 
25 ϑάνεται ἀλλὰ ual τὸ φυσιολογιχὸν καὶ τὸ ϑεολογιχόν, διὰ τί τοῦτο μόνον 

λέγεται μαϑηματιχὸν χαὶ μὴ χἀχεῖνα λέγονται μαϑηματιχά: χαὶ ἐπιλύονται 

λέγοντες ὅτι τὸ φυσιολογιχὸν οὐ δύναται λέγεσϑαι μαϑηματιχόν, ἐπειδὴ 

τοῦτο πάντῃ ἔνυλον ὃν χαὶ ἀεὶ ἐν ῥοῇ ual ἀπορροῇ ὃν χαὶ ἄλλοτε ἄλλως 
ἔχον οὐχ ὑποπίπτει ἀχριβεῖ Ἰνώσει, ἀλλὰ τυχὸν σήμερον μὲν τοιῶσδε 

80 γινώσχεται αὔριον δὲ τοιῶσδε διὰ τὸ ἄλλως ἔχειν. ἀλλ᾽ οὔτε δὲ τὸ ϑεο- 
7 in} , νι ~ oO ‘ , 

hoytxov δύναται λέγεσϑαι μαϑηματιχόν, ἐπειδὴ τὰ Veta ἅτε δὴ ἀόρατα 
v ΄ - ~> ΄ b) 2 - ’ 

ὄντα χαὶ ἀχατάληπτα εἰχασμῷ μᾶλλον γινώσχονται ἥπερ ἀχριβεῖ γνώσει. 

1. 2 οἱ γὰρ---ϑεωροῦντες om. T 4 7 ποίησις αἷν. colloc. T (cf. Hom. A 315) 

περὶ τοῦ ὥτου T 6 éx ὀλύμπω V: ἐν ὀλύμπω KT αὐτὰρ] ἀτὰρ T 
7 εἰνοσίφυλον K: ἠνοσίφυλον V ἀμβατὸς] ἅμα te T post εἴη add. παῖδες 

ἀλωῆος V 9 ἀλλήλων] ἄλλων KV τὴν om. Brand. 10. 11 εὐθέως 

ἐχεῖνοι colloc. T 11 zai om. T 12 ἐβουλήϑησαν Brand. ἐπιπηδῆσαι] 

ἐπιτηδεῦσαι T 18 τὰ τέλεια ϑεολογιχκὰ T δὲ Vat. 2253: γὰρ KTV 

zat ὁ πλάτων T (cf. Epinom. 13 p. 992 A) 16 χεχρημένος T 17 6 [ἰλω- 

τῖνος] Ennead. I 3,3 (p. 157,20) δὲ om. T (bis) 18 συνηϑισμὸν KV 

20 γὰρ om. T 21 μέρος om. T 25 τὸ ϑεολ. zat τὸ φύσιολ. colloc. T 

26 xdzxetvot Wellm. (errore typ.) λέγονται μαϑηματιχά om. T 30 οὔτε δὲ] 

ἄλλοτε V': ἀλλ᾽ οὔτε te V? 31. 82. ἀχατάλ. ὄντα χαὶ ἀόρατα T 92 γινώ- 

σχεται TV 
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2 - 2 
on a ° = ΩΣ aA °o Cc a Φ ἀνάγχης οὖν τοῦτο λέγεται μαϑηματιχὸν μόνον. ἄλλως τε ον 

s str 

αὐτὸ μόνον λέγεται μαϑηματιχόν, ἐπειδὴ αὐτὸ διδάσχει υᾶς πῶς 

ἐν τῇ 

2 

on @ 2 ¢ R 

σιν 
‘ , \ ~ ~ a 7 ΄ ~ 

Udvety τὰ πράγματα" ef γὰρ xat λογιχῇ τοῦτο διδάσχει ἡμᾶς 

oO? Ox - 

> , ν ~ ~ Vs Ὗ 

Ἀριστοτέλης, ἀλλ᾽ οὖν éx τοῦ μαϑηματιχοῦ ἔλαβε τὴν ἀφορμήν. ἔτι 

ἘΞ 

δῶν τ. oS 

ὃ ὥς φασιν οἱ [Πυϑαγόρειοι, διὰ τοῦτο μόνον λέγεται μαϑηματιχόν, ἐπειξ 
>] ~ na , Vv σ΄ ΄ ΄ a ’ 

ἐν τῇ διανοίᾳ ἔχει τὴν ὕπαρξιν. μόνη γὰρ ἣ διάνοια μανθάνει" 6 7 - 

γοῦς ἁπλῇ προσβολῇ πάντα γινώσχει. ταῦτα ἐν οἷς σὺν Dew καὶ 
παροῦσα πρᾶξις. 

10 Διελόντες τὸ ϑεωρητιχὸν εἰς φυσιολογιχόν, padyu. Ἐπ ϑεολογιχόν, 

ἔλθωμεν χαὶ ἕχαστον τούτων διέλωμεν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ Ὦ διαίρεσις τοῦ 

φυσιολογιχοῦ χαὶ US an TohvGytoys ἐστι χαὶ μείζονος ἀχροάσεως 

\ 

δέεται, ταύτην ταῖς μείζοσι πραγματείαις παραπέμψωμεν oes δὲ νῦν | 

χαὶ τὴν διαίρεσιν τοῦ βαϑηματιχοῦ εἴπωμεν τὴν σαφ 
> 

rae ἔστι γὰρ καὶ 153¥ 

15 ἄλλη πολυσχιδής, ἥτις ἐν ταῖς μεγάλαις πραγματείαις λεχϑήσεται, πλὴν 

χαὶ ἢ λεχϑησομένη διαίρεσις ἀχριβῶς ἔχει, ἰστέον ὅτι πέντε χεφάλαια 
ἔχομεν περὶ τοῦ προ στον εἰπεῖν, χαὶ ἔστι πρῶτον χεφάλαιον ἐν 

ῃ 

> 

ἔγομεν πόσα χαὶ ποῖα εἰσι τὰ εἴδη τοῦ μαϑηματιχοῦ, δεύτερον δὲ ἐν 

λέγομεν τὴν τάξιν αὐτῶν, τέταρτον [Ὁ λέγομεν διὰ τί τοσαῦτα εἰσι, τρίτον ἐν 
πὶ ae, ΄ < 

20 ἐν ᾧ λέγομεν τίνων εἰσὶν εὑρέματα, π 
- , V> 

χειται τοῖς τοιούτοις εἴδεσιν. 
> IT.) € > Saat \ ~ \ » , \ -- » Y> 

Ελϑωμεν οὖν ἐπὶ τὸ πρῶτον χαὶ εἴπωμεν πόσα χαὶ ποῖα εἰσιν εἴδη 
. τοῦ μαϑηματιχοῦ. ἰστέον οὖν ὅτι τέσσαρα εἰσιν εἴδη τοῦ μαϑηματιχοῦ, 

ἀριϑμητιχή, μουσιχή, γεωμετρία, ἀστρονομία. ἔλθωμεν δὲ χαὶ ἐπὶ τὸ oe 

τῷ or χαὶ εἴπωμεν διὰ τί τοσαῦτα εἴδη εἰσὶ τοῦ μαϑηματιχοῦ. ἰστέον ὅτι τὸ 

υαϑηματιχὸν περὶ τὸ ποσὸν χαταγίνεται" ἣ γὰρ περὶ τοὺς ἀριϑμοὺς χατα- 

γίνεται ὥσπερ 7 ἀριϑμητιχή (τοῦτο δὲ ποσόν ἐστιν), 7 περὶ τὰς σχέσεις 

τῶν φϑόγγων ὥσπερ ἢ μουσιχή (χαὶ τοῦτο δὲ ποσόν ἐστι" ζητεῖ γὰρ ποῖα 

τὸν διπλάσιον λόγον ἔχουσι χαὶ ποῖα τὸν ἐν ἡμιολίῳ), 7 περὶ τὰ διαστή- 
80 vata τῆς γῆς χαταγίνεται ὥσπερ 4 γεωμετρία (χαὶ τοῦτο δὲ ποσόν ἐστιν), 

- 

ἢ περὶ τὰς χινήσεις τῶν οὐρανίων σωμάτων χαταγίνεται ὥσπερ ἣ ἀστρο- 

νημία" χαὶ τοῦτο ὃὲ ποσόν ἐστιν: ἔχουσι yap τινα διαστήματα. τούτων 

1 μόνον (post μαϑημ.) Vat. 2253: om. KTV δὲ] zat Wellm. 2 pr. αὐτὸ om. T 
3 yap supra ser. K ἐν τῇ λογικῇ τοῦτο Vat. 2253: ϑεολογῆσαι KTV 5 πυϑα- 
γύριοι V! (cf. Zelleri Phil. Gr. V? p. 128) 7. ὃ. ταῦτα--πρᾶξις om. TV 

10 χαὶ ϑεολ. T 12515 ee TY! 13 δεῖται K (ef. p. 48,5) 

17 τὸ πρῶτον T 20 εὑρήματα Brand. Wellm. δὲ om. T 21 τοῖς 

τοιοῦτ.] τούτοις τοῖς T 22 post πρῶτον add. χεφάλαιον Τ' 23 οὖν om. T 

24 xai (post δὲ) om. TV 25 tos. εἰσὶ τοῦ pat. τὰ εἴδη T 29 ἣ περὶ --τινα 

διαστήματα (32) in mrg. suppl. V? 31 ἣ περὶ τὰς χινήσεις---ποσόν ἐστιν (32) om. T 

92 post διαστ. add. καὶ περὶ τὰ διαστήματα V 
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οὖν οὕτως ἐχόντων χαὶ γνωσθέντων ὅτι τὰ μαϑηματιχά περὶ τὸ ποσὸν 

χαταγίνεται, δεῖ γινώσχειν ὅτι τὸ ποσὸν διττόν ἐστιν" ἣ γὰρ συνεχές ἐστιν 

ἢ διωρισμένον. χαὶ συνεχὲς fe ποσόν ἐστιν οὗ τὰ μόρια εἰς ἕνα ὅρον 

συνάπτονται, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ τοίχου: οὗτος γὰρ συνεχὲς ποσόν ἐστι" χαὶ 
; 

yap ἐὰν τέῳ Ὡς τοῦτον δυνάμει εἰς πολλοὺς τόμους, πάντα τὰ μόρια τὰ 

τρηϑέντα εἰς ἕνα ὅρον συνάπτονται" χαὶ γὰρ τοῦτο τὸ τμῆμα μετὰ τοῦ 

ἄλλου συνημμένον ἐστὶ διὰ τῆς γραμμῆς τῆς νοητῶς παραληφϑείσης ἐν τῷ 
Ἱενέσϑαι τὴν τομήν: χαὶ γὰρ τῆς γραυμῦῆς τῆς δυνάμει τὴν τομὴν ποιη- 

σάσης μεταξὺ οὔσης τῶν δυνάμει τμηϑέντων εὑρίσχεται τόδε τὸ μέρος 

συναπτόμενον τῇ γραμμῇ χαὶ τὸ ἄλλο τῇ γραυμῇ δμοίως χαὶ διὰ τῆς 
γραμμῆς συνάπτονται ἀλλήλοις" δυνάμει γὰρ τῇ τομῇ χαϑυπεβλήϑησαν, οἱ 

΄ δ >] , oO \ Ὁ Q~ 5 ἮΝ 4 ΝᾺ , 5 

μὴν ἐνεργείᾳ, ἵνα χαὶ διαχωρισϑῶσιν ἀλλήλων. διωρισμένον ὃξ ποσόν ἐστι 
4 ΩΝ 

τὸ διαχεχωρισμένον χαὶ uh ἔχον τι μεταξὺ τὸ ὀφεῖλον συνάφειαν ποιήσα- 
-φᾷ A 49° ΄ >] \ ~ 5 \ \ ΄ as >) C >) Gat τοῦδε πρὸς τόδε, ὡς Ext τῶν ἀριϑμῶν: χαὶ yap ὃ δέχα ἀριϑμὸς 

διαχεχωρισμένος ἐστίν: εἴτε γὰρ ἀπὸ μονάδων λάβῃς αὐτὸν θυ 
5 “4 Ta -_~ 

εἴτε ἀπὸ τοῦ πέντε χαὶ τοῦ πέντε, οὐχ ἔχει ἄλλον ἀριϑμὸν μεταξὺ v 
‘ a 154r 

~~ ~ 5 ~ , ς \ ον ᾿ 

ὀφείλοντα συνάφειαν todds τοῦ ἀριϑμοῦ ποιήσασϑαι πρὸς τόνδε: ea 
ἦν 

προσλάβῃ ἔτ 

χαὶ τούτων 

ρον πιὰ εὑρίσχεται ἐχπίπτων τοῦ δέχα μείζων γενόμενος. 

δὲ ἑχάτερον διττόν ἐστι’ χαὶ γὰρ καὶ τὸ διωρισμένον ποσὸν 
3 ἐ 

2. {, 2 Ἀ Qa 4 Γὰ \ ΔΑ \ 4 \ qQ? 

διττόν ἐστι τὸ μὲν yap ἐστι xa’ ἑαυτό, τὸ ὃὲ χατὰ σχέσιν. χαὶ χαὺ 

@ . 
é \ Trewern 6 σ ‘ > ¢ δὴ 9 \ 9 \ ΄ » ΠΣ 

ἑαυτὸ μέν, ὡς ὅταν τοὺς ἀριϑμοὺς αὐτοὺς xad ὺς λάβωμεν, οἷον ὡς 
\ 

ὑτὸ 
4 ΄ 5 ; 

ὅταν τὸν δέχα αὐτὸν zal? ἑαυτὸν λάβωμεν χαὶ μὴ “Ὁ αὐτὸν πρὸς 
” > , \ , a7 ΄ σ TEN > A bed , 

ἄλλον ἀριϑμόν. χατὰ σχέσιν δέ, ὡς ὅταν τόνδε τὸν ἀριϑμὸν ἐξετάσωμεν 

πρὸς τόνδε, οἷον ὡς ὅταν τὸν δέχα ἐξετάσωμεν πρὸς τὸν πέντε λέγοντες 

ὅτι ὃ δέχα διπλάσιον λόγον ἔχει πρὸς πέντε. χαὶ πάλιν τὸ συνεχὲς 
\ ὃν 

στι, τὸ ὃξ χινητόν. χαὶ ἀχίνητον 

τ 

2 
S € ποσὸν διττόν got’ τὸ υὲν γὰρ ie τόν 

μὲν ὥσπερ ἢ. γῆ (αὕτη γὰρ ἀχίνητός ἐστιν: οὐδὲ γὰρ ἀπέρχεται ex τοῦδε 
τοῦ τόπου εἰς τόνδε τὸν τόπον), χινητὸν δὲ ὥσπερ ὃ οὐρανός" οὗτος γὰρ 

ἀεὶ χινεῖται. τούτων οὖν οὕτως 2, ἐπειδὴ τὸ μαϑηματιχὸν περὶ τὸ 
ποσὸν χαταγίνεται, τὸ δὲ ποσόν, ὡς εἴρηται, διττόν ἐστιν (ἢ γὰρ συνεχές 

ἐστιν ἢ διωρισμένον), Exdtepov δὲ τούτων διττόν ἐστιν (ἔστι γὰρ ποσὸν 
΄ διωρισμένον χαϑ’ ἑαυτὸ χαὶ ποσὸν διωρισμένον χατὰ σχέσιν χαὶ ποσὸν 

συνεχὲς ἀχίνητον χαὶ ποσὸν συνεχὲς χινούμενον), τούτου χάριν πρὸς ἀναλο- 
- 

Ἰίαν τῶν τεσσάρων τούτων τῶν συναγομένων ἐχ τοῦ ποσοῦ τοῦ τε διω- 
-- =~ , - ὡ » » 

ρισμένου χαὶ τοῦ συνεχοῦς τέσσαρά εἰσι τὰ εἴδη τοῦ μαϑηματιχοῦ, οἷον 

ἀριϑυτητική, μουσική, γεωμετρία, τ χαὶ ἢ υὲν ἀριϑμητιχὴ χατα- 
ς 

Ἰίνεται περὶ τὸ ποσὸν τὸ διωρισμένον τὸ χαϑ᾽ Eavtd, ἥ δὲ μουσιχὴ περὶ 

4 ὥσπερ---συνάπτονται (6) om. V 8 τῆς Suv.) τῇ δυνάμει T 14 τόδε ex τοῦ 

corr. V! 6 iter. V 14.15 διαχεχωρισμένον T 16 χαὶ tod πέντε om. Κα 

apt}. ἄλλον colloc. KV 17 τοῦ dort. τοῦδε colloc. K 18 ie T 

19 ὡρισμένον V 20 zat (ante zat? éavtd) om. T 21. 22 οἷον --λάβωμεν 

om. V 22 αὐτὸν (post δέχα)] ἀριϑμὸν Καὶ 24 ws om. T ἐξετάσωμεν 

om. T 26 post prius ἀχίνητον add. διττόν V 36 ante dotpov. add. zat T 

37 τὸ (ante χαϑ᾽ ἑαυτό) om. T 
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τὸ ποσὸν τὸ διωρισμένον τὸ χατὰ σχέσιν, ἢ δὲ γεωμετρία περὶ τὸ ποσὸν 
τὸ συνεχὲς τὸ ἀχίνητον, ἢ δὲ ἀστρονομία περὶ τὸ ποσὸν τὸ συνεχὲς τὸ 

χινούμενον. ταῦτα μὲν χαὶ τὸ δεύτερον χεφάλαιον. 
Ws © ὌΝ δ ΟΝ, οὖ ΄ \ Vv Ἁ ded pA 3 4 

Ελϑωμεν ὃξ χαὶ ἐπὶ τὸ τρίτον χαὶ εἴπωμεν THY τάξιν αὐτῶν. LOTEOY 

5 ὅτι ἢ ἀριϑμητικὴ “ol 7 μουσιχὴ προτερεύουσι τῆς Ἱεσμε το τσ: χαὶ ἀστρο- 

νομίας, ἐπειδὴ ἢ μὲν ἀριϑμητιχὴ χαὶ ἢ μουσιχὴ περὶ τὸ ποσὸν τὸ διω- 

ρισμένον χαταγίνονται, ἢ δὲ γεωμετρία χαὶ ἢ ἀστρονομία περὶ τὸ ποσὸν τὸ 

συνεχές" τιμιώτερον δὲ τὸ ποσὸν τὸ διωρισμένον τοῦ ποσοῦ τοῦ συνεχοῦς" 

χαὶ γὰρ τὸ ποσὸν τὸ διωρισμένον δύναται ἀσυγχύτως δέξασϑαι διά φοῃς 

10 εἴδη" ἰδοὺ γὰρ ὃ ze' ἀριϑμὸς ὧν ποσὸν διωρισμένον δέ τ τ. pia 
a. , _ Vv 

διάφορα εἴδη: ἔστι γὰρ χαὶ xduhos ual τετράγωνος. χαὶ χύχλος μέν, ὅτι 

my ὥσπερ ἐν τῷ χύχλῳ ἣ ἀρχὴ τῷ πέρατι συνάπτεται, οὕτω χαὶ ἐνταῦϑα 
“ 

ἄρχεται ἀπὸ τοῦ πέντε ἐν τῷ πολλαπλασιασμι ἰ ᾧ χαὶ εἰς αὐτὸν λήγει ἄποτε- 

λούμενος. | οἷον πεντάχις πέντε εἰχοσιπέντε: ἰδοὺ χαὶ ἐν τῷ πολλαπλα- 1845 
ὶ ry 

‘ 

15 σιασμῷ ἀπὸ τὸ 
[4 

ρχεται χαὶ ἀποτελούμενος εἰς τὸν πέντε χαταλήγει. ce ra On < εὶ ( 

τετράγωνος δὲ λέγεται, ἐπειδὴ πᾶς ἀριϑμὸς εἰς ἑαυτὸν πολλαπλασιαζόμενος 

τετράγωνον ἀριϑμὸν ἀποτελεῖ, οἷον τρὶς τρία ἐννέα, τετράχις τέσσαρα 

δεχαέξ- οὕτως οὖν xal πεντάχις πέντε εἰχοσιπέντε. τὸ δὲ ποσὸν τὸ συνεχὲς 

οὐ δύναται τ ὡς διάφορα εἴδη ἐπιδέξασϑαι" ἰδοὺ γὰρ ἐν τῷ χηρῷ, 

90 ὅσπερ ἐστὶ συνεχὲς ποσόν, ἐὰν ποιήσῃ τις εἶδος “Extopos, οὐ δύναται 
ποιῆσαι ἄλλο εἶδος, εἰ μὴ ἀφανισϑῇ τὸ πρῶτον εἴδος, ἐπεὶ σύγχυσις 

yivetat. ἐπειδὴ οὖν τὸ ποσὸν τὸ διωρισμένον τιμιώτερόν ἐστι τοῦ ποσοῦ 
τοῦ συνεχοῦς, τούτου χάριν ἢ ἀριϑυητιχὴ χαὶ ἢ μουσιχὴ ὡς περὶ τὸ ποσὸν 

τὸ διωρισμένον χαταγινόμεναι ἘΓΟτΕ ΞΕ ΠΡ, τῆς γεωμετρίας χαὶ τῆς ἀστρο- 

25 νομίας ὡς τούτων περὶ τὸ ποσὸν τὸ συνεχὲς χαταγινομένων. 7 δὲ ἀριϑμη- 

τιχὴ προτερεύει τῆς μουσιχῆς, ἐπειδὴ ἢ μὲν ἀριϑυητιχή, ὡς ἀνωτέρω 
εἴρηται, περὶ τὸ ποσὸν τὸ xa’ ἑαυτὸ καταγίνεται, ἢ δὲ pana περὶ τὸ 

ποσὸν τὸ χατὰ σχέσιν" προτερεύει δὲ τὸ χκαϑ' ἑαυτὸ τοῦ κατὰ σχέσιν, 
ἐπειδὴ πρῶτον δεῖ ἁπλῶς τι εἶναι χαὶ τότε ἐν σχέσει πρὸς ἕτερον παρα- 

80 λαμβάνεσϑαι. 4 δὲ γεωμετρία προτερεύει τῆς ἀστρονομίας, ἐπειδὴ ἢ μὲν 
\ x NT X ‘ , is >\ 3 γεωμετρία περὶ TO ποσὸν TO συνεχὲς τὸ ἀχίνητον χαταγίνεται, ἢ GE ἄστρο- | 

vouta περὶ τὸ ποσὸν τὸ συνεχὲς τὸ χινούμενον χαταγίνεται" προτερεύει δὲ 

τὸ ἀχίνητον τοῦ χινουμένου: ἀρχὴ yap χινήσεως 7 ἠρεμία ἐστίν: ὃ γὰρ 

μέλλων χινεῖσϑαι ἀπὸ ἠρεμίας προέρχεται. αὕτη μὲν οὖν ἐστιν ἣ αἰτία 

35 τῆς τάξεως αὐτῶν. 

1 τὸ (ante κατὰ) om. T 1. 2 τῷ wes ποσὸν T 3 χινούμενον] κινητόν T 

4 δὲ om. T zai (post δὲ) om. V ἰστέον δὲ Brand. 7 καταγίνεται TV 

8 post tty. δὲ add. ἐστι T τοῦ συνεχοῦς ποσοῦ T 11 τετράγωνον K 

χαὶ (ante χύχλος μέν) om. T 15 τὸν] τὸ TV 17 οἷον τρεῖς (sic) in mrg. suppl. V 

18 τὸ δὲ συνεχὲς ποσὸν T 19 χηρῷ] καιρῶ V? 20 ποιήσῃ! σφραγίση T 
21 ante ἄλλο add. χαὶ T εἶδος ἄλλο colloc. V 22.23 τοῦ συνεχοῦς ποσοῦ T 

29. 24 περὶ ποσὸν διωρισμ. (τὸ bis om.) T 24 χαταγίνομαι VI 26 ἀνωτέρω] 

ef. p. 61,36 31 xatayivetat τὸ ἀχίνητον (τὸ ἀκίνητον suppl. m.*) coll. V 31. 32 ἡ 

δὲ dotp.—xatayivetat in mrg. suppl. V! 33 ἡ om. T 
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y ὌΝ \ vs , ~ oO > . a ΄ 5 

Εστι δὲ χαὶ ἄλλην αἰτίαν εἰπεῖν οὕτως. ἀναλογεῖ μὲν ἢ ἀριϑμητιχὴ 

τῇ υοδνάδι, 7 δὲ μουσιχὴ τῇ 
ῃ 

a lan , , ~ ‘~ ΄ μ >) 

OLAOl, Ἢ OF YSEWUETHLA τῇ τριᾶοϊ, Ἢ ὃὲ αστρο- 

νομία τῇ τετράδι. πρὸς ἀναλογίαν οὖν τῆς τάξεως τῶν ἀριϑυῶν ἐχτήσαντο 

χαὶ ταύτην τὴν τάξιν: καὶ γὰρ ἢ ἀριϑμητιχὴ τῇ μονάδι ἀναλογεῖ (περὶ 

5 γὰρ τὸ χαϑ᾽ ἑαυτὸ ποσὸν χαταγίνεται, τὸ δὲ xa)’ ἑαυτὸ ἕν τί ἐστιν), ἢ δὲ 

μουσιχὴ τῇ δυάδι ἀναλογεῖ (καὶ γὰρ περὶ τὸ ἐν σχέσει ποσὸν χαταγίνεται, 
\ ΄ 

ἢ δὲ σγέσις τὸ ἐλάχιστον ἐπὶ δύο λαμβάνεται). 7 j JE VE 5 i We. J cil “ VL LVS 5 7 o2 & γεωμετρία ἀναλογεῖ 
ἜΣ, as ἜΣΑΝ δας ΤΙ SEG Rae eN aeine: ᾿ 
τῇ τριάδι (χαὶ γὰρ ἢ γεωμετρία περὶ τὰ ἐπίπεδα σχήματα χαταγίνεται, 

, 

πρῶτον δὲ σχῆμα τὸ τρίγωνόν ἐστιν: οὔτε γὰρ μία γραμμὴ οὔτε δύο 

10 γραμμαὶ ἀποτελοῦσι δ ημα.; ἢ ὃς ἀστρονομία ἀναλογεῖ τῇ τετράδι" χαὶ 

γὰρ ἢ ἀστρονομία περὶ τὰ τς σώματα χαταγίνεται, πᾶν ὃὲ σῶμα 

τριχῇ διαστατόν ἐστιν: ἔχει γὰρ μῆχος πλάτος βάϑος. ἕκαστον δὲ τούτων 

ὑπὸ δύο ὅρων περιέχεται ἤγουν δύο πέρατα ἔχει, ἐξ ὧν πέρι ἰέχεται" χαὶ 
᾿ ‘ " \ ~ Ὑ v Ey c Ἢ 

yap “at τὸ μῆχος ἔνϑεν χαὶ ἔνϑεν περιέχετει χαὶ τὸ πλάτος ὁμοίως χαὶ Ἔ 
4 Q > > ~ 

15 βάϑος, ὥστε συνάγεσϑαι ἕξ ὅρους ἤγουν πέρατα. ἐχ O& τούτων τῶν X τὸ 
ἕξ 4 ΕΟ GIO SIG. ὙΩ a) δὶ RG Som, τῶν δύο" τὸ γὸ ΠΗ 

τέσσαρα. γίνονται" xat γὰρ τὸ ἕν | πέρας χοινόν ἐστι τῶν δύο" τὸ γὰρ 150: 
΄ - ΄ ΟῚ ~ , * ~ 40 

πέρας τοῦ πλάτους εὑρίσχεται ἀρχὴ τοῦ μήχους 7 τοῦ βάϑους. ἐπειδὴ 

οὖν ἢ ἀστρονομία περὶ τὰ οὐράνια σώματα χαταγίνεται, πᾶν ὃΣ σῶμα 
Vv A ~ ΄ ΄ ~ a ΄ 

τριχῇ διαστατόν ἐστιν OE yap μῆχος πλάτος βάϑος, ταῦτα ὃὲ τέσσαρας 
σ wv 

‘ ~ 

20 ὅρους ἤγουν τέσσαρα πέρατα =, τούτου aay λέγουσιν αὐτὴν τῇ 
΄-Ν > ~ Vv. ὅ \ \ 

τετράδ' ἀναλογεῖν. ἔχομεν οὖν διὰ τί πρώτη ἐστὶν ἢ ἀριϑμητικὴ χαὶ 

δευτέρα ἢ μουσιχὴ χαὶ τρίτη ἣ γεωμετρία χαὶ τετάρτη ἢ ἀστρονομία. ἐν 
| SSA [eal 

οἷς ual τὸ τρίτον χεφάλαιον. 
γ1). Νὴ \ » \ A lé Νὴ moe , vee id ie 

Ελϑωμεν δὲ χαὶ ἐπὶ τὸ τέταρτον χαὶ εἴπωμεν τίνων εἰσὶν εὑρέματα. 
2 ΄ σ s =} ϑ AEE ς Φ [, ΣΤΟΝ Sad A Ἦ wv 2 NE INEZ, 

25 ἰστέον ὅτι τὴν ἀριϑυητικὴν οἱ Φοίνιχες εὗρον ὡς ἐμποριχοῖ ayTes χαὶ OE0- 
~ Seen ~ a) EN tes i= 1 Soe eit, ς΄ Θ ro De ( 

ὕενοι τῶν ἀριϑμυῶν εἰς τὰς ψήφους. τὴν Gs μουσιχὴν ot Ὅραχες ἐχεῖϑεν 
\ 3 ee 9 ΄ σ ς , Ἁ ΄ ᾿ ξ 

γὰρ ἦν ὃ Ὀρφεύς, ὅστις λέγεται εὑρηκέναι τὴν μουσιχὴν" Θρᾷξ γὰρ ὃ 
Ὁ Pong 2: Ld a\ 2 aN μύσος, mils \ = { Ἐ [τ 

ρφεύς. ἐπενόησε ὃὲ ἐμβατήρια μέλη διεγείροντα πρὸς ϑυμὸν αὐτοὺς ὡς 
w v ’ a ΄ \ ΡΞ aa τ , \ Qn Ἁ >} neo 7© 

ἄγαν ὄντας πολεμιχούς" ἢ γὰρ posts ἀποχλείουσα τὸ ϑερμον ἐν τῷ βαῦει 
> , pe ~ 7Q \ > Ἂ- SPIN \ \ oe Qy/ ~ 

30 δριμύτερον αὐτὸ ποιεῖ, ὅϑεν χαὶ ϑυμώδεις εἰσὶ χαὶ πολεμιχοὶ τῇ βία τοῦ 
~ c ~ \~ 7 

ϑερμοῦ χαὶ ὀρχηστιχοὶ δὲ διὰ τὰς ἑτοίμους φυγὰς τῶν βελῶν: ἔστι γὰρ 
\ 

χαὶ πυρρίχιος παρ᾽ αὐτοῖς ὄρχησις, 6 ἐστιν ἐνόπλιος, κατὰ τὸ εἰρημένον 

τῷ ποιητῇ 

4 τῇ, om. T 5 yap om. T χαταγινομένη T pr. δὲ supra ser. Καὶ: om. V 

ante ἕν add. ποσὸν T 10 γραμμαὶ om. T 12 βάϑος xat πλάτος T 

13. 15 ἤγουν] ἤτοι Brand. 14 post ὁμοίως add. περιέχεται T 16 πέρας] 

ἕν μέρος TV 11 ἢ] καὶ Brand. 19 ἐστι διαστατόν colloc. V 

βάϑος πλάτος colloc. T 21. 22 χαὶ (tribus locis) om. T 24 xat (ante ἐπὶ) 

om. V post τέταρτον add. κεφάλαιον TV εὑρήματα Wellm. 25 ws om. 

Brand. 26 τοὺς ψήφους Brand. 27 pr. 6 om. TY ὅστις -- μουσικήν in 

mrg. suppl. Υ2 27. 28 Θρᾷξ---Ορφεύς om. V 28 δὲ om. V 28. 29 adtobs— 

πολεμικούς] ὡς ἄγαν πολεμιχοὶ ὄντες V 29 ἡ] καὶ Brand. 31 δὲ om. T 

βελῶν] μελῶν ΄" ἔστι] ἔτι Υ 82 παρ᾽ om. K 33 τῷ ποιητῇ] 

Hom. ΠΟΙΤ 
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Μηριόνη, τάχα κέν σε χαὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα. 
ὶ ἊΝ , va 5 , co Ρ» | ΄ ‘ ~ , 

thy δὲ γεωμετρίαν ot Αἰγύπτιοι εὗρον ἐξ avayxys: xat yap τοῦ Νείλου 
συνεχῶς ἀνιόντος χαὶ τὴν Αἴγυπτον ἐπιχλύζοντος σύγχυσις τῶν ὀροϑεσίων 

5 “ ’, \ Vv “ Δ δι εν, , \ > , 5 ΄ \ 

ἐγίνετο χαὶ apes ot Αἰγύπτιοι ets μάχην χαὶ ἐφόνευον ἀλλήλους χαὶ 

or λοιπὸν ἐχεῖϑεν ἐπεν Ὁ μέτρον τι, δι᾿ οὗ ἐμέτρουν τὴν γῆν χαὶ ἑχάστου 
τὸ ἴδιον ἐφυλάττετο" ὅπερ μέτρον χαὶ ἄχαιναν ἐχάλουν διὰ τὸ μὴ χαίνειν, 

5 

6 ἐστι φονεύειν, ἐπειδὴ δι᾿ αὐτοῦ ἐστερήϑησαν τοῦ χαίνειν χαὶ φονεύειν. 

“Ὁ 

οὕτως τῆς τς ἐξ ἀνάγχης ἀνεφάνη τὸ χρήσιμον. τὴν δὲ ἀστρονο- 
υἱαν οἱ Χαλδαῖοι" χαὶ γὰρ ἐν τῷ χλίματι, ἐν ᾧ εἰσιν οὗτοι, χαϑαρός ἐστιν 

10 ὃ οὐρανὸς χαὶ ἀνέφελος, χαὶ εὐχερῶς ἐχεῖϑεν ἐπενόησαν τὴν περὶ τῶν 
οὐρανίων σωμάτων διδασχαλίαν ἤγουν τὴν ἀστρονομίαν. ταῦτα μὲν χαὶ τὸ 

τέταρτον χεφάλαιον. 

"EMDeopev δὲ ἐπὶ τὸ πέμπτον χαὶ εἴπωμεν τί παράχειται τούτοις τοῖς 
dco. ἰστέον ὅτι τῇ ἀριϑμητιχῇ ἣ λογιστιχὴ παράχειται. διαφέρουσι 

537 Oo ε ΔΝ " ς ΣΈ ν ες ᾿ ΄ sy 7 > ~ - 

ἀλλήλων, ὅτι ἢ μὲν ἀριϑμητιχὴ τὴν φύσιν αὐτὴν τῶν ἀριϑμῶν ζητεῖ 

χαὶ περὶ τοῦ xa? ἑαυτὸν νοουμένου ἀριϑμοῦ διαλαμβάνει χαὶ οὐ τέωνει 

τὴν μονάδα, ἢ GE λογιστιχὴ περὶ τοῦ ἐν τοῖς πράγμασι ϑεωρουμένου ἀριῦ- 
~ Ὁ ΄ 3 \ \ ~ Ὁ ΄ ™~ σ wv a σ 

wod διαλαμβάνει" ἀντὶ γὰρ τῆς wovedns λαμβάνει ἣ Eva ἀνϑῦρωπον 7 ἕνα 

ἵππον 7 πηχυαῖον ξύλον χαὶ τέμνει τὴν μονάδα εἰς ἥμισυ τρίτον ἔχτον χαὶ 

20 εἰς τὰ τοιαῦτα. τῇ δὲ μουσιχῇ ἣ ἔνυλος μουσιχὴ παράχειται. χαὶ ἰστέον 

ὅτι ἢ μὲν μουσιχὴ τῷ | λόγῳ μόνῳ χέχρηται, ἣ δὲ ἔνυλος μουσιχὴ τοῖς 1δῆν OT ἢ ϑὲν ψὴὺυ AY τῷ ἵἴῳ wove ASY PAT ἢ cmc ς μὸ Ἢ ts ' 

ὀργάνοις οἷον τοῖς χυμβάλοις χαὶ τοῖς αὐλοῖς. τῇ δὲ γεωμετρίᾳ ἣ γεω- 
@- δαισία παράχειται. χαὶ ἢ μὲν γεωμετρία tov λόγον τῶν μεγεϑῶν χαὶ τῶν 

σχημάτων παραδίδωσιν, ἢ δὲ γεωδαισία χέχρηται τῷ ἔργῳ χαὶ τέμνει τὴν 

95 γῆν, ὅϑεν χαὶ γεωδαισία λέγεται παρὰ τὸν δασμὸν ἥτοι τὸν μερισμὸν τῆς 

“7S. τῇ δὲ ἀστρονομίᾳ ἢ σφαιριχὴ παράχειται. ἀλλ᾽ ἢ μὲν ἀστρονομία 

περὶ μόνα τὰ οὐράνια σώματα χαταγίνεται, ἢ δὲ σφαιριχὴ περὶ πᾶσαν 

σφαῖραν χαταγίνεται" λέγει γὰρ τὰ συμβαίνοντα Exdoty σφαίρᾳ, εἴτε ὀστρα- 

χίνη εἴη εἴτε ξυλίνη εἴτε λιϑίνη, σχοποῦσα τὰ ὑπάρχοντα πάσῃ o¢atpa, οὐ 
80 μόνῃ τῇ οὐρανία, ὡς Θεοδόσιος ἐν τοῖς σφαιριχοῖς διαλαμβάνει. χαὶ ἔστιν 

ἢ σφαιριχὴ ἀυλοτέρα τῆς ἀστρονομίας ὡς διαλαμβάνουσα περὶ τῆς τῷ λόγῳ 

ϑεωρουμένης σφαίρας. ἰστέον δὲ ὅτι φησὶν ὃ ᾿ Ὀλυμπιόδωρος ὡς τῶν μὲν 

ἄλλων μαϑηματιχῶν εἰδῶν τ τοῦ νῦν φυλάττετα! λείψανα, οἷον τῆς 
, ὧι 

ἀριϑμητιχῆς τῆς γεωμετρίας τῆς ἀστρονομίας: περὶ ὃὲ τῆς μουσιχῇς φησιν 

1 μεριόνη K: μυριόνη T 2 τὴν δὲ γεωμετρίαν---χρήσιμον (8) post ἀστρονομίαν (11) 

colloc. KV οἱ om. T 5 μέτρον] μέρος V 6 ἄχεναν V1 

6. 7 κένειν V! (bis) 8 ἀνεφάνη] εὑρέϑη (in mrg. yp. ἀνεφάνη) K: ἐφάνη V 
9 χλήματι T οὗτοι om. V 9. 10 χαϑαρὸς zat ἀνέφελός ἐστιν ὁ οὐρανός 

colloc. V 11 ἤγουν] ἤτοι Brand. 13 δὲ “χαὶ ἐπὶ T 15 δὲ] yap T 

18 7 (ante ἕνα ἄνϑρ.) om. V 20 ets (post xat) om. V 21 τῷ inc. pag. iter. Καὶ: 

om. T 22. 23 γεοδοσία V (const.) 25 ἤτοι τὸν] καὶ V 29 πάσῃ σφαίρᾳ] 
πῶς καὶ πλέει ἑχάστη σφαῖρα (corr. in mrg. τη.2) V 30 μόνη] μόνα T: μόνον ἐν V 

Θεοδόσιος] locus in Theodosii Spaeric. ed. Hunt (Oxon. 1707) non invenitur 32 δὲ 

m. Καὶ ᾿Ολυμπ.} spectat comment. in Isag. 33 λείψανον TV 34 φασιν V! 



DAVIDIS PROLEGOMENA PHILOSOPHIAE e. 21 65 

ἡμεῖς [μὲν] τῆς χλέος [ἐσϑλὸν] οἷον ἀχούομεν οὐδέ τι ἴδμεν. 
bab! ΄ , ~ ~ ΠῚ 

οὐδὲ γάρ, φησί, σώζεται λείψανα τῆς μουσιχῆς. ἰστέον δὲ ὅτι εἰσὶ μέχρι 
~ ~ 4 , a “yy ~ 

τοῦ νῦν βιβλία μουσιχά. πάνυ δὲ συμβάλλεται ἢ μουσιχὴ οὐ μόνον ταῖς 

τῶν ἀλόγων ψυχαῖς ἀλλὰ χαὶ τῶν λογιχῶν. ὅτι ὃὲ συμβάλλεται ταῖς ψυχαῖς 
~ 2) . ~ ~ , 

5 τῶν ἀλόγων, δηλοῦσι τὰ πρόβατα ἑπόμενα τῇ ποιμενιχῇ σύριγγι ὥσπερ 
i 

[ῳ ‘ ~ ~ Cc ΄ σ : ~ ~ ~ 

ὑπὸ τῆς φωνῆς ἡδυνόμενα. ὅτι δὲ χαὶ τῇ ψυχῇ τῶν λογικῶν ζῴων συμ- 
΄ ἂν τ ὦ ς Db) l4 as » \ \ 

βάλλεται, δηλοῖ ἢ ἐν πολέμῳ σάλπιγξ τὴν ψυχὴν diene χαὶ τὰ 
Ὁ Vv ὮΝ ~ ‘ ~ a ~ 

ϑεατριχὰ δὲ ὄργανα δηλοῦσι τὴν Ψυχὴν γχαλῶντα διὰ τὸ ποιεῖν αὐτὴν 

ἥδεσθαι. ταῦτα ἐν οἷς σὺν ϑεῷ ἢ παροῦσα πρᾶξις. 

10 Πρ ξῖς xa’. 

σ ig ΄ > ~ 2 \ \ X Μαϑόντες ὅτι ἢ φιλοσοφία διαιρεῖται εἰς ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχὸν 
σ > ~ ld 

χαὶ ὅτι τὸ ϑεωρητιχὸν διαιρεῖται εἰς φυσιολογικόν, μαϑηματιχόν, ϑεολογιχόν, 
ble - b} ~ 

ἔλϑωμεν χαὶ εἴπωμεν χατὰ ποῖον τρόπον τῆς διαιρέσεως ἐγένετο Ext τούτων 
ς λέγομεν. ἀλλ 

5 

ἢ διαίρεσις: τοῦ γὰρ πραχτιχοῦ τὴν διαίρεσιν ἐν τοῖς ἐξ 
σ - ΄ - ς 

15 ἵνα τοῦτο μάϑωμεν, εἴπωμεν πόσοι χαὶ ποῖοί εἰσιν ot 
7 4 % ας ἰστέον ὅτι φασί τινες ὀχτὼ εἶναι τοὺς οτος τρόπους. εἰσὶ δὲ οὗτοι" 

¢ \ 3 ~ of ἀπὸ γένους εἰς εἴδη, ἀπὸ εἰδῶν cis ἄτομα, ἀπὸ ὅλων εἰς μέρη (ual τοῦτο 

διχῶς" ἣ γὰρ εἰς ὁμοιομερῆ γίνεται 7 διαίρεσις ἢ εἰς ἀνομοιομερῆ). ἀπὸ 

δυωνύμου φωνῇς εἰς διάφορα σημαινόμενα, ἀπὸ οὐσίας εἰς συμβεβηχότα, 
2 5 20 ἀπὸ συμβεβηκότων εἰς οὐσίας, ἀπὸ συμβεβηχότος πάλιν εἰς συμβεβηχότα, 

ῳ .- for aS \ σ \ 3 ‘ \ fd 5 Y> [4 σ \ ~ 

ap ἑνὸς πρὸς ἕν. χαὶ ἀπὸ μὲν γένους sis εἴδη, ὡς ὅταν τὸ ζῷον 
> ΓΔ > rc \ \ wv a A \ ares Le Ξ 2 \ \ > 

διέλωμεν εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον | (to yap ζῷον γένος ἐστὲ χαὶ διαι- 156r 
- > Y> > > x \ v TEATS πὰ ~ > v 

pettar εἰς εἴδη, οἷον εἰς λογικὸν xat ἄλογον), ἀπὸ ὃὲ εἰδῶν εἰς ἄτομα, 
ὡς ὅταν τὸν χαϑόλου ἄνθρωπον διέλωμεν εἰς Σωχράτην [ἰλάτωνα ᾿Αλχι- 

βιάδην xat τοὺς λοιπούς, ἀπὸ ὅλων εἰς μέρη ὁμοιομερῆ, ὡς ὅταν τὴν 
> \ / > ~ \ 5 Ἃ σ 9 ΄ 

is μιχρὰς φλέβας (ἐνταῦϑα γὰρ ἀπὸ ὅλου ἐγένετο 
lo σι 

τ φλέβα τέμωμεν ε 

ἢ διαίρεσις χαὶ εἰς SuBeHE Pn χαὶ γὰρ ὁμοιομερῆ λέγεται τὰ ἀλλή- 
λοις χαὶ τῷ ὅλῳ ὁμωνύμως λεγόμενα ὡς ἐπὶ τῆς τ εβὸς τῆς τεμνομένης 
εἰς μιχρὰς φλέβας: χαὶ yap ἕχαστον τούτων ὁμωνύμως χαὶ τῷ ὅλῳ χαὶ 

~ ~ \ , >) X σ Si >) , ᾿ ~ (2 σ 

80 τοῖς λοιποῖς φλὲψ λέγεται), ἀπὸ ὅλων δὲ εἰς μέρη ἀνομοιομερῆ, ὡς ὅταν 

1 ἡμεῖς-- ἀκούομεν] μὲν et ἐσθλὸν eiecit Brand.; cf. Hom. B 486 ἴδμεν] εἴδομεν V1 
2 οὐδὲ Vat. 2258: οὔτε KTV φησι post σώζεται colloc. TV λείψανον TV 

3 post povorzyn add. καὶ συμβάλλεται V 4 ψυχαῖς τῶν ah. colloc. V 6 τῆς 

om. V zai om. Καὶ 7 σάλπιξ TV 9 ἥδεσθαι] ἡδύνεσϑαι TV 9 ταῦτα-- 

πρᾶξις om. TV 12 pat. καὶ ϑεολ, Καὶ 15 μάϑομεν V 17 of om. V 

20 ante ἀπὸ συυβεβηχότων add. zat V πάλιν om. V 21 ante ἀφ᾽ ἑνὸς add. χαὶ TV 

ἀπὸ γένους μὲν colloc. V 23 οἷον] τουτέστιν V 24 πλάτωνα σωχρ. colloc. V 

24. 25 πλάτ. καὶ ἀλχιβ. T 25 τοὺς λοιπούς] εἰς τοὺς καϑέκαστα ἀνθρώπους V 

ὅλου T: ὅλων δὲ V ὁμοιομερῶς V 20 ὅλην om. T φλέβαν (pr. 1.) V 

τέμνωμεν Τ' 27 οἱ p. 66,2 λέγονται V 30 λοιποῖς in lit. V? ἀνομοιο- 

μερῶς ΤῪ 
or Comment. in Arist. XVIII 2. Day. Proleg. et in Porph. Isag. 
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τὴν χεφαλὴν ὅλην διέλωμεν εἰς ὦτα ῥῖνα ὀφθαλμούς (ἐνταῦϑα γὰρ ἀπὸ 
ὅλου ἐ ἐγένετο ἢ διαίρεσις εἰς ἀνομοιομερῆ χαὶ γὰρ ἀνομοιομερῆ λέγεται τὰ 

υήτε ἀλ λήλοις υήτε τῷ ὅλῳ ὁμωνύμως λεγόμενα" οὔτε γὰρ τὰ ὦτα λέγεται 

χεφαλὴ οὔτε ἢ ply οὔτε οἱ ὀφθαλμοί. οὔτε δὲ ἀλλήλοις δμωνύμως λέγανταιε 

οὔτε γὰρ τὸ οὖς λέγεται ply οὔτε ἢ ply ὀφθαλμός), ἀπὸ ὁμωνύμου δὲ σι 

~ 5 a , ΄ σ Cc . ~ a 

φωνῇς εἰς διάφορα σημαινόμενα, ὡς ὅταν ἢ χύων φωνὴ διαιρῆται εἴς te τὸν 

ϑαλάττιον χύνα χαὶ τὸν χερσαῖον χαὶ τὸν ἀστρῷον, ἀπὸ οὐσίας δὲ εἰς συμ- 

βεβηχότα, ὡς ὅταν εἴπωμεν ὅτι τῷ ἀνθρώπων οἱ μὲν λευχοὶ οἱ δὲ μέλανες 
(ἐνταῦϑα γὰρ εἰς τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν, ἅτινα go Pes εἰσίν, ἐγένετο 

10 ἣ διαίρεσις), ἀπὸ συυβεβηχότος δὲ εἰς οὐσίας, ὡς ὅταν εἴπωμεν ὅτι τοῦ 

λευχοῦ τὸ μέν ἐστι πεν τὸ ὃ ΦΕΡΕ τὸ δὲ χύχνος (ἀπὸ γὰρ τοῦ 
λευχοῦ, ὅπερ ἐστὶ σ συμβ εβηχός, ὁ 

’ 5 , , 

χαὶ Ψιυύϑιον, ἅτινα οὐσίαι ἀν ind συμβεβηχότος ὃὲ εἰς συμβεβηχότα, 

ὡς ὅταν εἴπωμεν ὅτι τῶν λευχῶν τὰ oe Depua ἐστι τὸ δὲ ψυχρά, zat 
τοῦ Qe ‘ \ ς 2" σα! έστ pe ed , 2D 8 \ 

15 ϑερμὰ μὲν ὡς ἐπὶ τῆς ἀσβέστου, οὐ δὲ ὡς ἐπὶ τῆς χιόνος (ἰδοὺ γὰρ 
υυβεβηχός, ἐγένετο ἢ διαίρεσις εἰς 

ἐπὴν 

Cos 
> ~ Een ~ jae > 
ἐνταῦϑα ἀπὸ τοῦ λευχοῦ. περ ἐσ 

Q- ϑερμὸν χαὶ ψυχρόν, ἅτινα χαὶ αὐτὰ συ μῆς ηχότα εἰσίν), ἀφ᾽ ἑνὸς O& χαὶ 
\ iva ΄ ind 3 \ \ ~ >) ἔξ > Ἁ 

πρὸς ἕν, ὡς ὅταν ἀπὸ μὲν τῆς ἰα εἴπωμεν ἰατριχὸν βιβλίον ἰατριχὸν 

ς΄ -8 

R 
poise} νὴ 

φάρμαχον ἰατριχὴ ἔμπλαστρος (ἰδοὺ ταῦτα ἀφ᾽ ἑνός εἰσιν: ἀπὸ γὰρ μιᾶς 
~ 5 ~ 9 pean Q Dw 2h :Ξ \ δὲ 

20 τῆς ἰατριχὴς ὠνομάσθησαν), πρὸς ἕν δέ, τέλους, φημὶ Oe 
σ Ὁ} A 

ς OTAY ATO 

5 \ 

ὦ 
τῶ fo wed, ΟΡ ' 

τῆς ὑγείας, εἴπωμεν ὑγιεινὸν βιβλίον ὑγιξινὸ 

τ 
id ‘ “ 

ν φάρῃαχον ὑγιεινὴ ξυπλαστρος" 

0 μαάσαμεν αὐτά. ταῦτα μὲν πρὸς ἕν γὰρ πρᾶγμα, τὴν ὑγίειαν, ἀφορῶντες ὠνοι 

cv "Eat Oe. Ε 
~ σ 3 SN , , \ 5} Ἁ > \ 

πεῖν ὅτι οὐχ εἰσὶ χυρίως τρόποι διαιρετιχοὶ ὀχτὼ ἀλλὰ 

τρεῖς: 6 ἀπὸ γένους εἰς εἴδη, 6 ἀπὸ ὅλων εἰς μέρη χαὶ 6 ἀπὸ ὁμωνύμου τῷ wba} 

φωνῆς εἰς διάφορα σημαινόμενα" of γὰρ ἄλλοι τρόποι οὐ δύνανται συστῆναι" 

οὐ γὰρ δύναται ἀπὸ | εἰδῶν εἰς ἄτομα γίνεσϑαι διαίρεσις, ἐπειδὴ τὰ ἄτομα Ιδύν 

ἄπειρά εἰσι" χαὶ γὰρ οἵ χατὰ μέρος ἄνϑοωποι ἄπε:ιροί εἰσι χαὶ ἀπερίληπτοι. 
πόθο ὃὲ ὄντες χαὶ ἀπερίληπτοι οὐ δύνανται διαιρέσει χαϑυποβληϑῆναι" 

Sa? 

80 ἐν ὅσῳ yap τις ϑέλει διαιρέσει τοὺς ἐν τῇδε tH πόλει ἀνθρώπους xad- 

t μὲν γεννῶνται οἱ δὲ φϑείρονται, χαὶ οὐδέποτε τοῦ τέλους υποβάλλειν, ὁ 

1 fivas V 2 ὅλων ἐγίνετο V 3 post ΔΉ TO! add. ὡς ὅταν thy κεφαλὴν 

τέμωμεν εἰς ὦτα ῥῖνα (καὶ superscr.) ὀφθαλμούς" ταῦτα γὰρ οὔτε τῶ ὅλω ὁμωνύμως λέγον- 

ται V λέγεται] λέγονται V ὃ τὸ om. K 7, corr. ex ot K 

ὀφθαλμοί KT 6 ὅταν... διαιρῆται] ote . . διαιρεῖται KV 8 ὅτι om. Καὶ 

οἱ μὲν τῶν avd. colloc. T 9 cupBeByxdta coni. Wellm.: συμβεβηχός KTV 

9.12 eyiveto V 11 ψυμμίϑιον T: φιμμύϑιον K (const.) 12 xai (ante χύκνον) 

om. TY 13 zat (ante dw.) om. V δὲ om. KV 14 εἰσι TV 
16 tod om. V ὅπερ ἐστὶ συμβ. post διαίρεσις colloc. V_ 11 ἅπερ ἐστὶ χαὶ αὐτὰ 

συμβ. V zat (ante πρὸς) om. V 20 δὲ] δὴ T 21 ὑγιείας V 

22 ὑγείαν V 24 ὀχτὼ ἀλλὰ] εἰ ph V 25 post εἴδη add. xat TV 
ὅλου T 26 συστῆναι] στῆναι V! 27 δύναται yap colloc. V γενέσϑαι T 

ἡ διαίρεσις T 30 ϑέλει τις colloc. V 30. 81 χαϑυποβαλεῖν (sic) ἀνϑρ. V 
31 γενῶνται V 
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ὧν (=) cy a πὸ R yn AT ee GAR οὔτε δὲ ἀπὸ συμβεβηχότος εἰ γίνεται διαίρεσις" τὸ 
o τ . ~ \ , 5 ΄ \ a. a. 

γὰρ Be Ott τοῦ λευχοῦ τὸ μέν ἐστι χύχνος τὸ δὲ Ψιμύϑιον τὸ δὲ 
ων 4 , > >) [4 δῶν \ \ \ \ 

χιὼν οὐχ ἔστι διαίρεσις συμβεβηχότος εἰς οὐσίας: οὐδὲ γὰρ τὸ λευχὸν τὸ 

xa’ ἑαυτὸ ϑεωρούμενον διεῖλον, ἀλλὰ τὸ σῶμα τὸ λευχόν, ὅπερ ἐστὶν 

5 οὐσία" οὐδὲ γὰρ δύνανται τὴν λευχότητα διελεῖν εἰς Ψιμύϑιον χαὶ χύχνον 
- >. id , >) ~ . 

χαὶ χιόνα, ἐπειδὴ ἢ λευχότης συμβεβηχός ἐστι, ταῦτα δὲ οὐσίαι εἰσίν, οὐ 

\ 

7 >. X \ > 2 i > a € ‘ > , 

δύναται ὃὲ τὸ συμβεβηχὸς εἰς οὐσίας διαιρεῖσϑαι" χαὶ γὰρ τὸ διαιρούμενον 
> a λει ἃ ~~ > Pee h, > ΄“- 

εἰς ὅμοια ϑέλει διαιρεῖσθαι, οὐχ εἰς ἀνόμοια, οἷον τὸ ihe py εἰς ζῷα διαι- 

εἴ οὐ μὴν εἰς μὴ ζῷα, χαὶ τὸ λογιχὸν εἰς ovine, οὐ μὴν εἰς ἄλογ ρεῖται, μὴν εἰς μὴ ζῷα, χαὶ τὸ λογιχὸν εἰς λογικά, οὐ μὴν εἰς ἄλογα, 
> ) 10 xat τὸ ϑνητὸν εἰς ὕνητά, οὐ μὴν εἰς ἀϑάνατα. πῶς οὖν τὸ συμβεβηκὸς 

7 

εἰς οὐσίας δύναται διαιρεῖσθαι; GAR οὔτε δὲ ἀπὸ οὐσίας εἰς συμβεβηχότα 
’ i) ’ ay A A 7 ao ~ 5 , ΄ , 5 ‘ 

γίνεται διαίρεσις" τὸ γὰρ λέγειν ὅτι τῶν ἀνθρώπων ot μέν εἰσι λευχοὶ 

δὲ μέλανες οὐχ ἔστι διαίρεσις ἀπὸ οὐσίας εἰς συμβεβηχότα ἀλλ᾽ ἀπὸ 
αέλανας χαὶ οὐσίας εἰς οὐσίας ἐχούσας συμβεβηχότα: εἰς γὰρ ἀνθρώπους 

15 λευχοὺς ἐγένετο ἢ διαίρεσις, οἵτινες οὐσίαι εἰσίν. ἀλλ᾽ οὔτε ὃὲ ἀπὸ συμ- 
βεβηχότος 

γίνεται ἣ 

> , ΄ ~ , x \ \ ΄ > Ys 
εἰς συμβεβηχότα γίνεται διαίρεσις: ἣ γὰρ ἀπὸ γένους εἰς εἴδη 
ὃ ε σ Vv σ \ ~ 
ιαίρεσις, ὡς ὅταν εἴπωμεν ὅτι τὸ χρῶμα διαιρεῖτα! ε 

ore n>. 

ts ξιοὴ 

> Yr 
U 

X\ 

λευχὸν xat μέλαν (τὸ χρῶμα yap γένος ἐστὶ χαὶ διαιρεῖται εἰς εἴδη 

εἰ, λευχὸν χαὶ μέλαν, ὅπερ ἀνάγεται ὑπὸ τὸν διαιρετιχὺν τρόπον τὸν ἀπὸ 

20 γένους εἰς εἴδη), 7 ὡς ἀπὸ οὐσίας εἰς οὐσίας, χαὶ οὐχέτι ἀπὸ συμβεβη- 
χότος εἰς συμβεβηχότα γίνεται ἢ διαίρεσις: τὸ γὰρ λέγειν ὅτι τῶν λευχῶν 

τὰ μὲν ϑερμά εἰσι τὰ Ge Ψυχρὰ ἀπὸ οὐσίας εἰς οὐσίας ἐστὶ διαίρεσις" τὸ 
γὰρ σῶμα τὸ λευχόν, ὅπερ ἐστὶν οὐσία, ὁιεῖλον εἰς σῶμα ϑερμὸν χαὶ 

Ψυχρόν. χαὶ ταῦτα δὲ οὐσίαι εἰσίν: οὐδὲ γὰρ δύνανται τὸ λευχὸν xa? ἑαυτὸ 
᾿ Ἵ Ξ εἰς Ω) Ξ ὴ yon by3 ἦν, 25 poesia ἤγουν τὴν λευχότητα διελεῖν εἰς σῶμα ϑερμὸν χαὶ ψυχρόν, 

ἐπειδὴ τὸ λευχὸν xa? ἑαυτὸ ϑεωρούμενον οὔτε ϑερμόν ἐστιν οὔτε ψυχρόν. 
GAN οὔτε ue τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν ἐστι διαίρεσις, ἀλλὰ ἀπαρίϑμησις" 

τὰ γὰρ ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν ἀόριστα καὶ ἀπερίληπτα εἰσι" δύναται γάρ 

τις εἰπεῖν “ἰατριχὸν βιβλίον ἰατριχὴ δίαιτα ἰατριχὴ ἔωπλαστρος ἰατριχὸς 
at = > \ Vv ’ \ v vw \ , te κι >: ΄ A 

30 οἶνος ἰατριχὸν ἔλαιον᾽ χαὶ ἄλλα ἄπειρα, χαὶ πάλιν “Oytetvds οἶνος ὑγιξινὴ 
Q7 ¢ \ , ? w >. Ai > , Ὑ - δ΄ δίαιτα ὑγιεινὸν βιβλίον᾽. ἄπειρα ὃὲ χαὶ ἀπερίληπτα ὄντα πῶς δύνανται 

διαιρέσει χαϑυποβληϑῆναι; ὥστε οὖν χυρίως τρεῖς τρόποι εἰσὶ μόνοι διαι- 

1 ἀπὸ συμβεβηχότος iter. T οὐσίας scripsi: οὐσίαν libri 3 οὐσίας] οὐσίαν Καὶ 

ὃ. 24 δύναται K 6 συμβεβηχότος Κα 7 zal γὰρ-- δύναται διαιρεῖσϑαι (11) 

om. Κα 9. εἰς λογικά iter. T 12 ὅτε om. K 13 ἔστι] ἐγένετο V 

ἡ διαίρεσις V 18. 14 ἀλλ᾽ --συμβεβηχότα in mrg. suppl. V? 15 δὲ] καὶ V 
17 γίνεται om. V ὅτι om. V 17. 18 εἰς εἴδη εἰς V (bis) 18. 19 to 

χρῶμα ---μέλαν in mrg. suppl. V? 18 γὰρ χρῶμα colloc. V 19 ὅπερ 

ἀνάγεται] ὅστις ἐπάγεται V!: καὶ ἀνάγεται V? 20 post οὐκέτι add. ὡς V 

22 ἐστὶ διαίρ.1 ἐγίνετο ἡ διαίρ. V 23 οὐσία ἐστίν colloc. V 23. 24 ψυχρὸν 

zat ϑερμόν colloc. K 24 ταῦτα Vat. 2253: αὐτὰ KT: αὗται V 27 ἀλλ 
om. T ca] to T 29) tice ὁπ|: ΠΝ 30 οἶνος] olxos VC. post 

ἔλαιον add. φάρμακον ἴασις V2 81 δύναται V 32 διαιρ.] συναιρέσει Τ' 

μόνοι om. V 
5% 
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΄ ΄ δον, ΄ 5 vi e ee | > 3 , [4 4 e , 

psttxot’ ὁ ἀπὸ γένους εἰς εἰδη, ὁ ἀπὸ ὅλων εἰς μέρη, ὃ ἀπὸ ὁμωνύμου 

φωνῆς εἰς τον σημαινόμενα. 

"Ἔστι δὲ a πὸ | διαιρέσεώς τινος παραδοῦναι τοὺς διαιρετιχοὺς τρόπους 
’ XN σ 

τούς τε χυρίως ταὶ τοὺς ἀσυστάτους" ἔστι γὰρ εἰπεῖν ὅτι τὸ διαιρούμενον 
5 ΠΟΥ Ὰ Στ ν ἢ Ὁ es \ Al a ane 5 ΕΞ pI A ϑ᾽ é BA xn τὸ δὰ 5 ἢ xa ἑαυτὸ διαιρεῖται ἣ χατὰ συμβεβηχός. χαὶ εἰ μὲν χαϑ᾽ ἑαυτό, ἣ ὡς 

πρᾶγμα διαιρεῖται ἢ ὡς φωνή. χαὶ εἰ μὲν ὡς πρᾶγμα, γίνεται ὁ ἀπὸ 
e σ 

0 

Oo 5 , \ >) \ ΩΝ >) ‘ ΄ 2) ? ce XN ‘ 

ὅλων εις μερὴ χα O ATO ELOWY Els ατουᾶὰ χαὶι O a9 ξενος (ual) π πρὸ S-c τ 

5) IN ee 

ς φωγή, γίνετα! ὁ ἀπὸ δυω- 
͵ 

[4 χατὰ συυβεβηχός, γίνονται > 

(ταῦτα γὰρ ὡς πράγματα διαιροῦνται), εἰ δὲ 

νύμου φωνῆς εἰς διάφορα σημαινόμενα. εἰ 
Ν 

10 οἱ λοιποὶ τρόποι. τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ ἀπὸ οὐσίας εἰς συμβεβηχότα χαὶ ὃ ἀπὸ ’ i | 

Te Baearae εἰς οὐσίας χαὶ ὁ ἀπὸ πο τλῆ εἰς συμβεβηχότα: ταῦτα 

γὰρ χατὰ συμβε Pee ἐγένοντο" ἐπειδὴ yap συνέβη τῶν ἀνϑρώπων τοὺς 

ὲν λευχοὺς εἶναι τοὺς δὲ μέλανας, τούτου χάριν ex τοῦ συ ἄντος ἐπε- 
μμλ ‘ >] 

γόησαν ἄλλον τρόπον διαιρέσεως χαὶ εἶπον ὅτι ἔστι χαὶ ὃ ἀπὸ οὐσίας εἰς 

15 συμβεβηχότα. χαὶ παλιν ἐπειδὴ συνέβη τῶν λευχῶν τὰ υὲν εἶναι ϑερμὰ N i | fi t 

τὰ δὲ ψυχρά, 2x τοῦ couBdvtos ἐπενόησαν ἄλλον τρόπον διαιρέσεως χαὶ 
ye § ἢ 

¢ εἶπον ὅτι ἔστι χαὶ ὁ ἀπὸ συμβεβηχότον εἰς συμβεβηκότα. χαὶ ἐπὶ tod ἄλλου > ἰ 
as . ~ > , 5) S87, \ SEEN 4 5 = τὰν δέ, φημὶ τοῦ ἀπὸ συμβεβηχότος εἰς οὐσίας, τὸ αὐτὸ ἔστιν εἰπεῖν. ταῦτα 
ἐν οἷς σὺν ϑεῷ χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις. 

i 

dy 

20 Πρᾶξις xP’. 

Εἰπόντες τοὺς διαιρετιχοὺς ret πους, ἔλθωμεν χαὶ εἴπωμεν χατὰ ποῖον 

τρόπον διαιρεῖται a φιλοσοφία εἰς ϑεωρητικὸν χαὶ πραχτιχόν. ἰστέον ὅτι 
πὸ γένους εἰς εἴδη οὐ δύναται διαιρεῖσθαι, ἐπειδὴ ἐν τοῖς ἀντιδιαιρου- 

A 

ἀπ 

μένοις εἴδεσιν οὐχ ἔστι τὸ πρότερον χαὶ ὕστερον: οἷον τὸ ζῷον διαιρεῖται 

εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον, χαὶ οὔτε τὸ λογιχὸν πρότερον ἐγένετο οὔτε τὸ ἄλογον, τῷ σι 

Pye Ao SSS ΦοΣ 4 > \ \ ΄ \ 7 , Gk Gua ἐγένοντο. εἰ δὲ ἐν τούτοις ἐστὶ τὸ πρότερον χαὶ ὕστερον (πρότερον 

γάρ ἐστι τὸ ϑεωρητικὸν χαὶ ὕστερον τὸ πραχτιχόν- διὰ ie τῆς eds 
zai τοῦ λόγου ἔρχεταί τις ἐπὶ τὴν πρᾶξιν χαὶ acs! ἑαυτόν, ἐπεὶ εἰ μὴ 

τοῦτο ΤΠ τοῦ τοῦ ἢ πρᾶξις ἄλογος), δῆλον ὅτι οὐχ ἐγένετο ἣ διαί- 

80 ρέσις ὡς ἀπὸ γένους εἰς εἴδη. ἄλλως τε δὲ ἐν τοῖς αντιδιαιρουμένοις 
X = » σ x , > \ \ 5 

LOEGLY οὔ OELTAL TO ETE Epov TOD ἑτέρου προς σύστασιν. οἷόν TO λογιχὸν ου 

5 , 

Her 

~ \ y ~ ~ 5» X \ 
εἴται τοῦ ἀλόγου πρὸς σύστασιν οὔτε τὸ ἄλογον τοῦ λογικοῦ" εἰ GE τὸ 

1 post μέρη add. zat ὁ ἀπὸ εἰδῶν εἰς ἄτομα del. V 3 ante ἔστι δὲ ἀπὸ addita ἔστι 
δὲ ἀπὸ διαιρέσεώς τινος παραδοῦνα! τοὺς διαιρετιχοὺς τρόπους τούς τε κυρίως καὶ τοὺς ἀπὸ 

ὁμωνύμου φωνῆς εἰς διάφορα σημαινόμενα del. K διαιρέσεως---οὐχ εἰσὶν οὐσίαι (p. 70,2) 

om. K 4 post χυρίως add. τρόπους V 6 διαιρεῖται ex ϑεωρεῖται corr. T 
7 tert. χαὶ addidi (cf. p. 66,18 67,28) 8 ὁ (post γίνεται) om. T 10 λοιποὶ 

Vat. 2253: ὅλοι T: πολλοὶ V 13. 14 ἐπενοήσαν) ἐνόησαν T 14 6 Vat. 2253: 

om. TV 17 6 om. T 18 ἀπὸ om. V 18. 19 ταῦτα---πρᾶξις om. T 

20 διαιρ.] ϑεωρεῖσϑαι T ἀντιδιαιρ.1 Stato. V 25 zai (ante οὔτε) om. T 

τὸ (ante Aoy.) supra scr. V 26 τὸ (ante πρότερον) om. V 31. 32 οἷον τὸ doy, 

οὐ δεῖται τοῦ λογιχοῦ (sic) suppl. V? 32 πρός σύστασιν om. V 



σι 

10 

15 

τῷ or 

30 

35 
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mpaxtixov δεῖται τοῦ ϑεωρητιχοῦ πρὸς σύστασιν (δε ἴται Yap τῆς ϑεωρίας 
, > [3 a aes 

τὸ myers, δι᾿ ἧς ἑαυτόν τις ῥυϑμίζει), δῆλον ὅτι οὐχ ἐγένετο ἢ διαίρε- 
YS ΄ 5 Y> > ~ 5 > 

σις ws ano γένους Els εἰ. ξτι & ἐν τοις ἀντιδιαιρουμένοις ειόξσιν οὐ 

σ ϑεωρεῖται τὸ ἕτερον ἐν τῷ ἑτέρῳ, οἷον ἐν τῷ λογιχῷ οὐ ϑεωρεῖται τὸ 
» » > ao Shyer οἱ 2 » \ > ~ ~ Q ~ 

ἄλογον οὔτε ἐν τῷ ἀλόγῳ τὸ λογιχόν" εἰ apa GS ἐν τῷ πραχτιχῷ ὑεωρεῖται 

τὸ ϑεωρητικόν (ἢ γὰρ πρᾶξις διὰ τῆς ϑεωρίας γίνεται: μετὰ λόγου ya ΣΟ , νον απο, ον τ τος EUS SUE RUE Ge (40 
\ 7¢ ᾿Ὶ eya\ sé \~ σ 

ὑποτάττει (τις) τὰ πάϑη χαὶ οὐχ ἀλόγως), δῆλον ὅτι οὐχ ἐγένετο ἣ διαίρεσις 
» v ~ ὡς ἀπὸ γένους εἰς εἴδη. ἔτι ὃξ ἐν τοῖς ἀντιδιαιρουμένοις εἴδεσιν οὐδέποτε 

τὰ τέλη συνυπάρχουσιν" οἷον τέλος τοῦ μὲν λογιχοῦ ἐστι τὸ χεχρῆσ ovat 
/ ~ >\ > , > AS ἜΞΩ ~ a ~ \ 5 ἊΝ ς΄ ἜΞΩ. \ 

λόγῳ τοῦ δὲ ἀλόγου τὸ μὴ χεχρῆσϑαι λόγῳ, zat οὐχ ὑπάρχει οὔτε τὸ 
΄ ~ ~ > ~ /, ~ \ ‘5 ~ >) , 5 

ἕλος τοῦ λογιχοῦ ἐν τῷ τέλει τοῦ ἀλόγου οὔτε τὸ τέλος τοῦ aa ἐν 
> v 

τῷ τέλει τοῦ λογιχοῦ" εἰ 
rs) 
R o7 

= @- 

Aa Φ εὶ OS — ~ Φ Cay (oy °o Cc 

1 5 

o 
το ω-" 

« = x (=) Cc Ov ἘῈΞ A © “Ὁ = Ox 
, 

[0] aA Ὁ - 

ἐν τῷ τέλει τοῦ πραχτιχοῦ. 
/ > ΟΣ \ \ , ~ x ~ ad ς΄ > 7C ~ γένους εἰς εἴδη χαὶ γὰρ τέλος τοῦ μὲν ϑεωρητιχοῦ ἐστιν ἢ ἀλήϑεια (τοῦτο 

τὰρ βούλεται ὃ ϑεωρητικὸς τὸ γνῶναι τὴν ἐν τοῖς οὖσιν ἀλήϑειαν), τοῦ 
a\ = ~ 4 > \ Ἁ > , ~ ‘ e ‘ δὲ πραχτιχοῦ τέλος ἐστὶ τὸ ἀγαϑόν (τοῦτο γὰρ βούλεται ὃ πραχτιχὸς τὸ 

χρατῆσαι τῶν παϑῶν χαὶ χοσμῇσαι ἑαυτόν, ὅπερ ἀγαϑόν ἐστιν), τὸ δὲ ahy- 
\ > > - > =~ - \ ΄ 5 \ 55 , 5 
ἐς ἐμπε εριέχετ ἐν τῷ ἀγαθῷ: ἀγαθὸν γάρ ἐστι τὸ ἀληϑές. ad 

δὲ ὡς ἀπὸ εἴδους εἰς ἄτομα δύναται γενέσϑαι 7 διαίρεσις, ἐπειδὴ τὰ ἄτομα 

ἄπειρα χαὶ ἀπερίληπτά εἰσιν (6 γὰρ χαϑόλου ἄνϑρωπος διαιρεῖται εἰς πολλοὶ 

ἀνθρώπους), ταῦτα δὲ οὔχ εἰσιν ἄπειρα: δύο yap μόνα εἰσίν- ἔστι γὰρ τ 
ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχόν. ἄλλως τε δὲ τὰ ἄτομα δαχτύλῳ δείχνυνται 

ΝΝ \ Σ fran SN , a _ 7 / o eae, > ~ gy 

(τὸν yap Σωχράτην δαχτύλῳ τις δείχνυσι λέγων ὅτι οὗτός ἐστι), ταῦτα δὲ 

οὐ δείχνυνται δαχτύλῳ- πῶς γάρ, ὅπου ἀσώματα εἰσιν; ἔτι ὃὲ τὰ ἄτομα 
5 τέ "Ὡς 4 =Tto i) 3 ¢ a Os ΘῈ 

οὐ τέμνονται (6 γὰρ Σωκράτης οὐχ ὡς ἄτομον spleen ἀλλ ὡς ὅλον εἰς 
ΠΡ εἰ ἄρα δὲ ταῦτα τέμνονται (χαὶ γὰρ χαὶ τὸ ϑεωρητιχὸν διαιρεῖται, 

ὡς ἐδείξαμεν, χαὶ τὸ πραχτιχόν, ὡς δειχϑήσεται), δῆλον ὅτι οὔχ εἰσιν ἄτομα" 
5 Kz ΄ 5 ὟΝ > bla ΡῚ ΄ Ξ Ν , > ? wv x SE 

οὐχ ἄρα οὖν ὡς ἀπὸ εἴδους εἰς ἄτομα ἐγένετο ἢ διαίρεσις. ἀλλ οὔτε 08 

3 >». ~ ΄ ΄ a ἐπειδὴ ἐν τοῖς ὁμωνύμοις οὐχ ἔστι τὸ πρότερον χαὶ ὕστερον (οὐδὲ γὰρ 
΄ \ ~ ¥ 5 ~ ~ 

λέγουσι τὸν dotpwov χύνα πρὸ τοῦ χερσαίου εἶναι 7 τὸν χερσαῖον πρὸ τοῦ 
‘ 

ϑαλαττίου, ἀλλ᾿ dua πάντας λέγουσι γενέσϑαι)" εἰ δὲ ἐν τούτοις ἐστὶ τὸ 

are poy χαὶ ὕστερον (πρότερον γάρ ἐστι τὸ ϑεωρητιχὸν χαὶ ὕστερον τὸ 

πραχτιχόν" διὰ 14 τῆς ϑεωρίας ἔρχεταί τις ἐπὶ thy πρᾶξιν), δῆλον ὅτι 

οὐδὲ ὡς ἀπὸ ὁμωνύμου φωνῆς εἰς διάφορα σημαινόμενα me 7 διαίρεσις. 
ΦΧ GAX οὔτε δὲ ὡς ἀπὸ οὐσίας εἰς συμβεβηχότα ἐγένετο ἣ διαίρεσις, ἐπειδὴ 

v4 ε c ar \ 

οὐχ ἔστιν ἢ φιλοσοφία οὐσία: Ἰνῶσις γάρ ἐστιν, ἢ δὲ Ἰνῶσις ποιότης xat 

09 

4 alt. ἐν supra ser. V 7 τις inserui 10 τοῦ δὲ] xat tod V 14 μὲν supra 

ser. V 17 αὐτὸν T ἐστὶν ἀγαϑόν colloc. V 18 ἐν. om. V 
τὸ ἀληϑές om. T 19 δὲ om. T 22 Selxvutar V 24 ὅπου] οὔπω V! 

24, 25 οὐ τέμν. ta at. colloc. V 26 ante τέμνονται add. οὐ V 27 ἐδείξαμεν] 

p- 97,11 30 οὐδὲ] οὐ T 32 πάντας scripsi: πάντα TV 30 prius πρότερον 

Vat. 2253: πρῶτον TV 35 οὐδὲ Vat. 2253: οὔτε TV ὡς om. T 36 ἀλλ — 

διαίρεσις in mrg. suppl. V? 37 ante ποιότης add. καὶ T 
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, 5 

συμβεβηχός τί ἐστιν. 
ig >. / > A ‘\ 

veto 7 διαίρεσις, ἐπειδὴ τὸ ὃ 
, ‘ ‘ » ΄ > e 

γνώσΞξις γὰρ χαι αὐτὰ εἰσιν" 7 

BeByxos τί ἐστιν. ἀλλ οὔτε 

ἢ διαίρεσις, ἐπειδή, ὡς 

ρετιχῷ τρόπῳ τῷ λεγομένῳ 0. 
5» 

εις 
. ΤΩ 
On 

, Wa 9 Ἁ . ἢ 

γένους εἴδη ἐστὶν ἢ δια 
¢ 3 / 9 « 

ὡς ἀπὸ γένους εἰς etdy δὺ 
΄ . ’ὔ ’ 

σϑαι. ἢ διαίρεσις, ὡς δέδειχται, 
v © 

10 ὅτι οὔτε 7 φιλοσοφία οὐσία ἐσ 
\ , > 

χαὶ συμβεβηχός τί ἐσ 

χαϑὸ χαὶ αὐτὰ Ὑ ς εἰσίν. 

ἢ διαίρεσις: οὔτε γὰρ τ 
ἀλλήλοις 

15 φλέβα εἰς 
/ \ 

λέγονται xa 

λέγονται. ἐνταῦϑα ὃξ οὐχ 
\ σ ΄ / Calg ‘ 

viv ὅλῳ διυωνύμως λέγονται (nat γὰρ 

σοφία λέγεται χαὶ τὸ πραχτιχὸν 
Vv ν᾿ \ οὔτε γὰρ ϑεωρητιχὸν 

ἀλλ 

TAL 

οὔτε 

τῆς χεφαλῆς" αὕτη γὰρ διαιρεῖ 
“ - 

OUTE διωνύμως τῷ 

τῷ or 

τὸ οὖς λέγεται ῥὶν οὔτε 7 ῥὶν 
is ων 5 

paren spa ἢ διαίρεσις, ἐπειδὴ 
v 

γὰρ οὐ λέγεται τὸ ϑεωρητιχὸν πραχτιχὸν οὔτε 

ἀλλ᾽ 

φιλοσοφία ὁμωνύμως 

οὖν 

90 τῇ - ‘ ‘ 

΄ ΄ > ΄ 

λέγειν ὅτι ws τὰ ἀφ ἰ 

χαὶ γὰρ χαὶ 

πραχτιχὸν Gu.otens. 

ἐγένετο 7 διαίρεσις. 
o- 
v0 

i tt om. T 8 γνώσεις γάρ zat ad 

coll. T ὡς εἴρηται] p. 67,16 5 

δέδειχτ.) p. 68,23 

τὸ πραχτ. T 

».» i” 

ἐδείξαμεν) p. 

12 αὐτὰ] αὗται TV 

(pr. 1)'V. πολλὰς} μιχρὰς TV 18 χαὶ γὰρ καὶ Τ' 28 ῥῖνα V?: χεῖρας KV!: 

ῥῖνας T 24 οὔτε γὰρ--ὀφθϑαλμοί (25) om. T 25 οὔτε flv οὔτε dot. Καὶ 

δὲ om. TV 25. 26 dpwv. λέγονται---ὀφθαλμός om. T 26 δὲ] γὰρ T 28 οὔτε τὸ 

πραχτ. ϑεωρ.] οὔτε τὸ ϑεώρ. πραχτ. KV" 29 χαὶ (ante τὸ ϑεωρ.) om. Ὁ 29. 80 φιλ. 

λέγεται coll. T 30 op. tH φιλ. om. T 31 etow] Εἰς ev V? ἀπὸ μιᾶς yap TV? 

*Aptot.] cf. Zelleri Ph. Gr. Ill? p. 176 

ἀλλ οὔτ 

ρεσις ἢ ὡς ἀπὸ οὐσίας ε 

ναται 

δυιοίως “anaes 

ἐγένετο 

τῷ ὅλῳ μήτΞ ἀλλήλοις 
AY; ath pate . fis ts 

Os , 

ὅλῳ λέγονται 

ἢ lv οὔτε οἱ ὀφθαλμοί), cute δὲ 

΄ ’ οὖ 

τῷ ὅλῳ aoe λέγονται" χαὶ γὰρ 

εἰσιν" 
ἃ 

ie 
χαὶ χαλῶς λέγει" vat 

τ 

; 
ξ 
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0s [- ὡς ἀπὸ συμβ ἐβηκότος εἰς οὐσίας ἐγέ 

τιχὸν “at πραχτιχὸν οὐχ εἰσιν κου 

- ε Ὑ = 
γνῶσις, ὡς εἴρηται, ποιότης χαὶ συμ- δττ 

ὡς ἀπὸ συμβε Panes εἰς συμβεβηχότα Oo? 

ὧν @- ς ἐν τοῖς Ee aes ἐδείξαμεν, ἐν τῷ διαι- 

πὸ συυβε βηχότος εἰς συμβεβηχότα ἣ ὡς ἀπὸ 

ἰς οὐσίας. οὔτε δὲ 

ἐπὶ τοῦ το ττο χαὶ πραχτιχοῦ γενέ- 

οὔτε ὡς ἀπὸ οὐσίας εἰς οὐσίας ᾿ ἐδείξαμεν γὰρ 

τὶ χαϑὸ γνῶσίς ἐστι (πᾶσα δὲ γνῶσις ποιότης 

τ οὔτε τὸ ϑεωρητιχὸν χαὶ ΠΡΊΝ οὐσίαι εἰσί, 
“Δ ΄ 

οὔτε ἀπὸ ὅλου εἰς ὲ υέρη ἐγένετο 
ἐπειδὴ ὅμο eae pee τὰ ταὶ 

ὙΠ τ φλέβες χαὶ Guotws τὰ ὅλῳ 

πάντα γὰρ τὰ τμηϑέντα φλέβες 
> i > ‘ ~ 

διαίρεσις, ἐπειδὴ τῷ Ets ὁμοιομερῆ ἢ 
\ 
[4 τὸ "ΠΕ δμωνύμως τῇ φιλο- 

la ΄ bh , ἊΝ e [4 

διοίως), ἀλλήλοις δὲ οὐ λέγονται ὁμωνύμως" 

πραχτιχὸν οὔτε τὸ EE ϑεωρητιχόν. 

ΤῊΝ VETO 7 διαίρεσις, TELO δὴ Ee λέγον- 

\ 

δυωνύμως λεγύμενα, οἷον ὥσπερ ἐπὶ 

ἴται εἰς ὦτα ῥῖνα ὲ 
» Ν ~ We 4 Vv 

(οὔτε yao τὸ οὖς λέγεται ιχεφαλὴ οὔτε 
‘ 

τ 
ἂἀνο- 

\ (χαὶ 
f 

spare See: 

ὀφθαλμός. ἐνταῦϑα δὲ οὐχ ΕἸ εἰς 
5» 

εἰ χαὶ ἀλλήλοις μὴ λέγονται ὁμωνύμως 
Ἁ 

το 

oie a “is ‘pinaterad vou μάσϑησαν" 

ϑεωρητιχὸν ἀπὸ τῆς φιλοσοφίας λέγεται φιλοσοφία χαὶ τὸ 

6 μέντοι ᾿Αριστοτέλης héver ὅτι ὡς ἀπὸ ὅλου εἰς peony 

γάρ sales ὅτι τὸ ϑεωρητιχὸν χαὶ 

πρακτικὸν μέρη τῆς φιλοσοφίας εἰσίν: ὥσπερ (γὰρ) ἑνὸς τῶν μερῶν ἀπολιμπανο- 

εἰσιν] denuo inc. K 

ίξαμεν] p. 69,14 

7 10 δὲ] yap T 
5 69,37 

“13 λέγεται T 

a 

Oe 7 ἐστὶν om. T 9 ἢ om. K 

11 ἐστί τι colloc. V 

14 τέμνωμεν T 

3D γὰρ inserui ἀπολιμπανομένων V2 

I , a ‘ 3 γνώσεις γάρ εἰσι καὶ αὐτά 

4 

“GL 

15 φλέβαν 
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Z Bb} ελὲς oan ὅλη) are a \ any ape Aen os ar Sj NN \ σὰ - ΄ 

μένου ἀτελὲς τὸ ὅλον γίνεται (καὶ γὰρ χειρὸς ἀπούσης ἀτελὲς τὸ ὅλον σῶμά 

ἐστι), τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τοῦ ϑεωρητιχοῦ ἀπόντος ἢ τοῦ πραχτικοῦ 

ἀτελής | ἐστιν ἢ φιλοσοφία" δεῖ γὰρ τὸν τέλειον φιλόσοφον μὴ μόνον τῇ 1ὅτν 

ϑεωρία χοσμεῖσϑαι, ἀλλὰ χαὶ τῇ πράξει ἐγχαλλωπίζεσϑα!. 
> , v ¢ \ 3 , 

5 Εἰ δέ τις εἴποι ᾿ χαὶ εἰς τί 
> 
' 

5 , ΄ 

ἐγένετο ἣ διαίρεσις; εἰς ὁμοιομερῇ 7 εἰς 
~ .) / σ > ΄ - ; ~ 

ἀνομοιομερῆ; λέγομεν ὅτι εἰς ὁμοιομερῆ" χαὶ γὰρ ταῦτα χαὶ τῷ ὅλῳ zat 
‘ , 

σ Yr 7 ς » ~ ΄ ~ 

ἀλλήλοις ὁμωνύμως λέγοντα', ὅπερ ἴδιόν ἐστιν, ὡς εἴρηται. τῶν δμοιομερῶν. 
σ΄ \ χαὶ τῷ ὅλῳ έν, ὅτι ὥσπερ ἣ φιλοσοφία λέγεται φιλοσοφία, οὕτως χαὶ τὸ 

ποτ λέγεται φιλοσοφία χαὶ τὸ πραχτιχὸν διοίως, ἀλλήλοις δέ, ὅτι 
\ ὶ 

10 χαὶ τὸ πραχτιχὸν δύναται λέγεσθαι ϑεωρητιχόν, εἴ ye διὰ τῆς ϑεωρίας 
\ , a ~ > ~ \ , ε Ν 

Ἱίνεται ἢ πρᾶξις (τῷ γὰρ λόγῳ τις χεχρημένος ῥυϑμίζει ξαυτόν), χαὶ τὸ 
, ΟΝ τω ~ e 

ϑεωρητιχὸν δύναται λέγεσθαι πραχτιχόν: ἐνέργεια γὰρ τῆς Ψυχῆς ἢ γνῶσίς 
ἐστι. χαὶ γὰρ χατὰ τὴν γνῶσίν τις ἐνεργεῖ: ὃ γὰρ χεχρημένος τῷ ἀγαϑῷ 
ὡς ee ὅτι χαλόν ἐστι τὸ χεχρῆσϑαι αὐτῷ χέχρηται αὐτῷ" xal γὰρ 

15 ὃ χεχρημένος τῇ σωφροσύνῃ ὡς γινώσχων τὴν φύσιν αὐτῆς χέχρηται αὐτῇ" 

ὅϑεν οἱ τῶν μὴ δεόντων ἐρῶντες χαὶ γινώσχοντες τὸ ἄχρηστον τῆς τούτων 

φύσεως ἐοίχασι τοῖς UH γινώσχουσιν. ἐυάϑομεν οὖν πῶς PET ἢ φιλο- 

σοφία εἰς ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχόν- ἐμάϑομεν γὰρ ὅτι ὡς ὅλον εἰς μέρη 
: 

ὁμοιομερῶς" τὸ γὰρ ἀφ᾽ ἑνός, ὡς εἴρηται ἐν τοῖς προλαβοῦσιν, οὐχ ἔστ' ’ 
4 ’ Ἂ 5» Τῷ 

20 AVOLWS διαίρεσις. ταῦτα WEY SY τοῦτοις. 

ν x S 

ἘΠ βούμεν" δὲ χαὶ εἴπωμεν πῶς διῃρέϑη τὸ ϑεωρητιχὸν εἰς φυσιολογιχόν, 
΄ QS) ΄ σ΄ . Sy τὰ b) > 

υαϑηματιχόν, ὕξολ ολογίχον. AGL LOTEOV OTL ὡς ATO yévous εἰς εἴδη οὐχ ἐγένετο 
Y> > v 
U 

> > > > = 

ἣ SEES, ἐπειδὴ ἐν τοῖς ἀντιδιαιρουμένοις εἴδεσιν οὐχ ἔστιν, ὡς εἴρηται 

ἀνωτέρω, τὸ πρότερον χαὶ ὕστερον, ἐνταῦϑα δέ ἐστι τὸ πρότερον χαὶ ὕστερον" 
‘ χαὶ yap πρῶτόν ἐστι τὸ bo σι υσιτολογιχὸν χαὶ δεύτερον τὸ gana χαὶ 

“6 
/ \ », Rd >\ IQ/ ‘ ΄ > 

τρίτον τὸ ϑεολογιχόν. ἄλλως τε δὲ οὐδέποτε τὰ γένη εἰς 
> \ ~ > ~ > ay nee ~ > 

οἷον τὸ ζῷον διαιρεῖται εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον zat πάλιν τὸ χρῶμα εἰς 

λευχὸν χαὶ μέλαν: πῶς οὖν δυνάμεϑα ὡς ἀπὸ γένους εἰς εἴδη εἰπεῖν τὴν 
σ 

διαίρεσιν, ὅπου τρία εἰσίν; ἔστι γὰρ τὸ φυσιολογιχόν, τὸ μαϑηματιχὸν χαὶ 

εἰ = 

᾿ 
\ = ae | be ὯΝ 2 - PLA 5» Ὁ 7 ἘΣ ΤΈΣ ΡΞ 3 

90 τὸ ϑεολο {χῶν. Ett OF EY τοις ay τιδιαιοουμένο! ις ELGEGLY οὐοξπὴτξ τὸ ξτξρὴν 
4 ~ 4 > ~ 5 ΄ Vv 

μετέχει τοῦ Etép0v, οἷον οὔτε τὸ λογιχὸν ὑετέχει τοῦ ἀλόγου οὔτε τὸ 

ἄλογον τοῦ λογιχοῦ" εἰ GE τὸ ass χαὶ τοῦ φυσιολογιχοῦ χαὶ τοῦ 

ϑεολογιχοῦ μετέχει, χαὶ τοῦ φυσιολογιχοῦ μὲν ὡς ἐπὶ ἐνύλων τοῦ ὕεο- 
λ Are ~ Sh ¢e al De EN 37 χω ogee > ΡΣ Lh ~~ e aie = Ὡς =. ἜΦΥΝ 

ογιχοῦ GE ὡς ἐπὶ αἀύλων, δῆλον ὅτι οὐχ ἐγένετο ὡς ἀπὸ γένους εἰς 
) ¢ SQ. τὰ Χ a >. Ne ΄ σ΄ Comme \ 35 τον ἢ διαίρεσις. πρὸς τοῦτο δὲ λέγουσί τινες ὅτι ἰδοὺ τὸ ἔωυψυχον 

, ~ Va Ἃ > ~ ΄ \ , 

yes ὃν εἰς τρία διαιρεῖται εἴ Ἢ οἷον εἰς ζῷον, ζῳόφυτον χαὶ ovtoy, 
, 

1 σῶμα om. KV ὃ μόνη T 6 ὁμοιομ.} ἀνομοιομερῆ (av del.) K 7 ἐστιν om. T 

ὡς εἴρηται] p. 65,27 8 ἡ φιλ.] ἡ πᾶσα σοφία T 9 λέγεται om. T 11 λόγω 

yap colloc. T 16 ἄχρηστον] χρηστὸν V 19 ὡς om. KV εἴρηται] p. 67,27 

22 χαὶ ϑεολ. T zat (ante ἰστέον) om. T ὡς om. V 23. 24 ὡς cip. ἀνωτέρω] 

p- 68,23 24 prius πρότερον] πρῶτον KV ἐνταῦϑα -- ὕστερον om. Καὶ 25 ἐστι (post 

πρῶτον) om. V καὶ (ante δεύτ.) om. T 26 δὲ om. Καὶ 27 zat πάλιν om. T 

28 els εἴδη om. T "30 ϑεολ.] φυσιολογιχόν V 36. 37 εἴδη (bis) om. T 37 εἴδη 

post διαιρεῖται colloc. V 
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μετέχει τῶν ἑτέρων" χαὶ γὰρ τὸ ζῳόφυτον μετέχει τοῦ ζῴου χαὶ τοῦ φυτοῦ, 

ὡς χαὶ ἣ ὀνομασία δηλοῖ᾽. πρὸς ods | ἔστιν εἰπεῖν ὅτι ἐν τοῖς ἑξῆς δεί- 158r 
χνυμεν τὴν διαίρεσιν ταύτην χαχῶς ἔχουσαν. παλιν ἀντιτιϑέντες λέγουσιν 
ὅτι “ἰδοὺ ἢ ῥβητοριχὴ γένος οὖσα εἰς τρία εἴδη aa one γὰρ 

5 εἰς διχανιχόν. δυμβοολευτιλόν, πανηγυριχόν᾽. πρὸς os ἔστιν εἰπεῖν ὅτι οὐ 

χαλῶς ἔχει αὕτη ἣ διαίρεσις: οὐδέποτε γὰρ τὰ ἀντιδιαιρούμενα εἴδη ἔχουσι 
χρονικὴν διαφοράν" οἷον τὸ ληγιχὸν χαὶ ἄλογον τους: να εἴδη ὄντα 
οὐχ ἔχουσι χρονιχὴν διαφοράν" οὐδὲ γὰρ λέγομεν ὅτι τὸ μὲν λογιχὸν περὶ 
τὸν παρελθόντα χρόνον χαταγίνεται τὸ δὲ ἄλογον περὶ τὸν μέλλοντα. εἰ 

610 ἄρα δὲ ταῦτα ἔχουσι χρονιχὴν διαφοράν (χαὶ γὰρ τὸ μὲν συμβουλευτιχὸν 

περὶ τὸν μέλλοντα χρόνον χαταγίνεται᾽ ὃ γὰρ συμβουλεύων περὶ τῶν μελλόν- 

των συμβουλεύει" τὸ δὲ διχανιχὸν περὶ τὸν παρεληλυϑότα χαὶ γὰρ ὃ᾽ χρινό- 

USVOS περὶ τῶν παρελθόντων χρίνεται. τὸ δὲ πανηγυρικὸν περὶ τὸν ἐνε- 

τῶτα: αὔξησις ΜΡ ἐστι τῶν προσόντων χαὶ ὑπο τ ἀγαϑῶν), δῆλον 
τι οὔχ εἰσιν εἴδη χυρίως ὡς ἀπὸ γένους διαιρούμενα. ἄλλως τε δὲ 

τοῖς ἀπ. εἴδεσι τὰ τέλη οὐ συνυπάρχουσι" χαὶ {ap τέλος τοῦ 
μὲν λογιχοῦ ἐστι χεχρῆσϑαι λόγῳ τοῦ Ge ἀλόγου τὸ μὴ χεχρῆσϑαι 
λόγῳ, οὔτε δὲ τὸ ἰδὲ τοῦ λογιχοῦ ὑπάρχει ἐν τῷ τέλει τοῦ ἀλόγου οὔτε 

\ , - SNe > ~ , ~ ~ ΄ 

τὸ τέλος τοῦ ἀλόγου ἐν τῷ τέλει τοῦ λογιχοῦ" ε τούτων ov 
509} 
R on @- a Q- εὶ Ox ~ a 

20 συνυπάρχουσι (xat γὰρ τοῦ διχανιχοῦ μὲν τέλος ἐστὶ τὸ δίχαιον τοῦ δὲ 2 

. ~ \ , ~ a ~ Ἀ 5 4 A μ᾿ > \ 

συμβουλευτιχοῦ τὸ συμφέρον τοῦ δὲ πανηγυριχοῦ τὸ ἀγαϑόν, τὸ ὃὲ ἀγαϑὸν 

συμφέρον χαὶ δίκαιόν ἐστι χαὶ τὸ δίχαιον συμφέρ 
, as \ μὴ ΄ an~ σ ») >} ΄ ΄ a , e Ψ A 

συμφέρον δίχαιον χαὶ ἀγαϑόν), δῆλον ὅτι οὐχ ἐγένετο ἢ διαίρεσις ὡς ἀπὸ 
~ 4 5 νὰ - εν Vv id Ν ΄ ¢ ~ 

γένους εἰς εἴδη. χαχῶς οὖν ἔχει ἣ διαίρεσις τῆς ῥητοριχῆς. ταῦ τὶ ΓΕ (“ < 
“3. 5» ’ 

OUVY EY τοῦτοις. τῷ σι 

᾿Αλλ οὔτε δὲ ὡς ὅλον εἰς μέρη διῃρέϑη τὸ ϑεωρητιχόν: οὔτε yap ε 
΄ ~ avs Zee \ 

δμοιομερῇ δύναται εἶναι ἢ διαίρεσις οὔτε εἰς ἀνομοιομερῇ" xal γὰρ ε 
σ ΄ ~ \ 3 as 4 4 > ἊΝ > \ ped 

διοιομερῇ μὲν οὐ δύναται γενέσϑαι ἢ διαίρεσις, ἐπειδὴ εἰ χαὶ τῷ ὅλῳ 
‘ 

ὁμωνύμως λέγονται (λέγονται γὰρ ταῦτα ϑεωρητιχὰ ὁμωνύμως τῷ ὕεω- 
- 9532 > 5 ΄ ΄ » \ 

30 ὑὸν ἀλλ οὖν UN od λέγονται ὁμωνύμως" οὔτε γὰρ TO φυσιολογιχὸν 

λέ, 

ὃ 

ται Pe teh οὔτε τὸ παθητὸν λέγεται ϑεολογιχόν" ὁμοιομερῆ 
~ 

ἡται, τὰ χαὶ ἀλλήλοις zat τῷ ὅλῳ δμωνύμως 
ry 

on εἰσιν, ὡς ἀνωτέρω ε 
> , τὶ 

ton 
? 

5 > > v at > ΕῚ ~ δύ > ΄ aN 

λεγόμενα. GAN οὔτε dé εἰς ἘΠ ΟΣ Sess τοῦ ἢ διαίρεσις, ἐπειδὴ εἰ 
\ 

χαὶ ΕἸ τος wy λέγονται ὁμωνύμως (οὐ γὰρ λέγεται τὸ ghana oe 

o> σι υατιχὸν οὔτε τὸ τ ὙΠ ϑεολογιχόν), ἀλλ᾽ οὖν τῷ ὅλῳ ὁμωνύμως 
Ξ TEIN ἐδ τσὶ ΄ ΡΞ ~ oO Ξ > ~ 92 

λέγονται. χαλοῦνται yap ϑεωρητιχὰ Oywvduws τῷ ὅλῳ: ἀνομοιομερῆ δέ 

3 χαὶ πάλιν V ἀντιϑέντες Υ 4 εἴδη om. T 8 οὐδὲ] οὐ K 
11 τῶν (ante μελλόντων) om. K 12 τῶν παρεληλυϑότων T 14. 15 ὅϑεν 

δῆλον ὅτι T 16. 17 μὲν tod colloc. KV 18 ἐν τῶ tod ἀλόγου τέλει T 

22 post ἀγαθόν add. ἐστι T 23 ὥστε δῆλον T 25 οὖν om. K 
27 yap (post zat) om. T 28 opotop..] ἀνομοιομ. T 29 λέγονται (prius)] λέγεται 

ΔἸ πη δὲ ϑεωρητιχὰ)] ϑεωρητιχῶ V! 30 ὅμων. οὐ λέγ. colloc. V 
λέγεται Τ' 31 λέγεται (ante ϑεολ.) om. T 32 εἰσιν] λέγεται KV (ef. p. 73,1) 

ἀνωτέρω] p. 65,27 ὅμων. zat tO ὅλω colloc. V 33 7 om. K 



DAVIDIS PROLEGOMENA PHILOSOPHIAE ec. 22 13 

ΜᾺ 5 » 

- yv > ΄ - ΄ Ss 

εἰσιν, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται, τὰ μήτε ἀλλήλοις μμήτε τῷ ὅλῳ | ὁμωνύμως 158v 
οὶ A ig > 

ὃ εἴδους cic ἄτομα ἐγένετο ἢ διαίρεσις οὔτε λεγόμενα. GAN οὔτε δὲ ὡς ἀπ 
ε > δ ΄ e ~ 

ὡς ἀπὸ οὐσίας cis supBeByxdta οὔτε ὡς ἀπὸ συμβεβηχότος εἰς οὐσίας οὔτε 
x ὡς ἀπὸ συμβεβηχότος εἰς συμβεβηχότα οὔτε ὡς ἀπὸ ὁμωνύμου φωνῆς sis 

5 διάφορα σημαινόμενα διὰ τὰς αἰτίας τὰς εἰρημένας περὶ τοῦ ϑεωρητιχοῦ 

χαὶ τοῦ πραχτιχοῦ. GAN εἰσὶ τῶν ἀφ᾽ ἑνός: ἀφ᾽ ἑνὸς γὰρ τοῦ ϑεωρητιχοῦ 
χαὶ τὸ φυσιολογιχὸν λέγεται ϑεωρητιχὸν χαὶ τὸ μαϑηματιχὸν χαὶ τὸ veo- 

λογικόν. ταῦτα μὲν περὶ τῆς διαιρέσεως τοῦ ϑεωρητιχοῦ. 
"EXD dX \ i ΄ \ ~ > ΄ ~ C ~ 

ὠμεν δὲ xat ζητήσωμεν πεοὶ τῆς διαιρέσεως τοῦ μαϑηματιχοῦ, 
- > ~ \ \ 9 5} ΄ ΄ Ὑ 

10 πῶς διαιρεῖται τὸ μαϑηματιχὸν εἰς ἀριϑμνητικήν, μουσικήν, γεωμετρίαν, Aotpo- 
΄ ΩΣ, > ~ σ 5 Dust δ, ¢ oh NY , 5 Yo GS / voutav. χαὶ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι οὐκ ἐγένετο ὡς ἀπὸ γένους εἰς εἴδη ἢ διαίρεσις, 

S » ~ yv ἐπειδή, ὡς εἴρηται ἀνωτέρω, ἐν τοῖς ἀντιδιαιρουμένοις εἴδεσιν οὐχ ἔστι τὸ 
f 4 πρότερον χαὶ ὕστερον: ef ἄρα δὲ ἐνταῦϑά ἐστι τὸ πρότερον χαὶ ὕστερον 

(πρώτη 1άρ ἐστιν ἢ ἀριϑμητιχὴ χαὶ δευτέρα ἢ μουσιχὴ χαὶ τρίτη ἢ γεω- 
15 μετρία χαὶ τετάρτη ἣ dotpovouta), δῆλον ὅτι οὐχ ἔστιν ἢ διαίρεσις ὡς 

Mv ἀπὸ γένους εἰς εἴδη. GAN οὔτε δὲ ὡς ἀπὸ ὅλου εἰς μέρη, ἐπειδὴ οὔτε εἰς 
ὁμοιομερῇ δύναται εἶναι οὔτε εἰς ἀνομοιομερῆ διὰ τὴν αἰτίαν τὴν εἰρημένην 
περὶ τοῦ φυσιολογιχοῦ, μαϑηματιχοῦ, ϑεολογιχοῦ: zat γὰρ ταῦτα, φημὶ δὲ 

ἢ ἀριϑμητιχὴ χαὶ ἢ μουσιχὴ χαὶ ἢ γεωμετρία χαὶ ἣ ἀστρονομία, ἀλλήλοις 

50 μὲν οὐ λέγονται ὁμωνύμως (οὔτε γὰρ ἣ ἀριϑμητιχὴ λέγεται μουσιχὴ οὔτε 

ἣ γεωμετρία ἀστρονομία), τῷ δὲ ὅλῳ ὁμωνύμως λέγονται: πάντα γὰρ ὅμω- 

νύμως τῇ μαϑηματιχῇ μαϑηματιχὰ λέγονται χαὶ τούτου χάριν χωλύονται 

χαὶ ἀνομοιομερῇ εἶναι χαὶ ὁμοιομερῆ. καὶ ὁμοιμερῆ μέν, ἐπειδή, ὡς εἴρη- 

ται, τὰ ὁμοιομερῇ χαὶ ἀλλήλοις χαὶ τῷ ὅλῳ ὁμωνύμως λέγονται, ταῦτα 

Lo σι [ὩΣ 

XV ii ~ σ ΄ ΄ 4 > ~ Ὧν ΄ > 

ὃ μόνῳ τῷ ὅλῳ δμωνύμως λέγονται. ἀνομοιομερῆ ὃς χωλύονται εἶναι, 

ων 

Ὁ» ; id Ὑ ‘ :) ~ Vv ~ σ » 5 ah Μ᾿ ΄ > 

πειδή, ὡς εἴρηται, τὰ ἀνομοιομερῆ οὔτε τῷ ὅλῳ οὔτε ἀλλήλοις ὁμωνύμως 
oY 3 5 a e 5 » bya a’ ΄ ς Ὁ y 

λέγονται. ἀλλ᾽ οὔτε δὲ ὡς ἀπὸ εἴδους εἰς ἄτομα δύναται γενέσϑαι 7 drat- 

ρεσις οὔτε ὡς ἀπὸ οὐσίας εἰς συμβεβηχότα οὔτε ὡς ἀπὸ συμβεβηχότος εἰς 

οὐσίας οὔτε ὡς ἀπὸ συμβεβηχότος εἰς συμβεβηκότα οὔτε ὡς ἀπὸ ὁμωνύμου \ Ι \ I \ ) 

80 φωνῆς εἰς διάφορα σημαινόμενα διὰ τὰς αἰτίας τὰς εἰρημένας περὶ τοῦ 
~ ~ owe} ~ ΦῸΝ 3, δ SEN \ ~ 

ϑεωρητιχοῦ χαὶ πραχτιχοῦ, GAN εἰσὶ τῶν ἀφ᾽ ἑνός: ἀπὸ ἑνὸς γὰρ τοῦ μαϑη- 
~ ΄ ΄ > ~ ~ “ 

υατιχοῦ λέγονται πάντα μαϑηματιχά. ἐν οἷς σὺν ϑεῷ xal ἢ παροῦσα πρᾶξις. 

1 ὡς dy. εἴρ. om. T (cf. p. 66,2) ἀνοτέρω V 2 ἀλλ᾽ οὔτε δὲ---γένους els εἴδη (16) 

om. K 8. 4 οὔτε ws ἀπὸ συμβ. εἰς οὐσ.---συμβεβηχότα om. T 4 pr. ὡς Vat. 2253: 

om. V 8 ϑεωρητιχοῦ V2: φυσιολογικοῦ T: μαϑηματιχοῦ V! 9. ἔλθωμεν --μαϑη- 

ματιχοῦ V2: ἔλϑωμεν δὲ καὶ διαιρέσωμεν καὶ τὸ μαϑηματιχόν T: om. V! 10 μουσιχὴν 

suppl. V? 12 εἴρηται] p. 68,23 13 εἰ ἄρα--- ὕστερον suppl. V? 14 xai (ante 

τρίτη) om. T 16. 17 εἰς (ante op. et dvop.) Vat. 2253: om. KTV (ef. p. 72,26) 

18 περὶ om. T ad. φυσιολ. καὶ ϑεολ. T: φυσιολ. (rel. om.) V (cf. p. 72,28) 

19 χαὶ 7 (ante wovs.) supra scr. Κα 20. 21 οὔτε γὰρ --- ἀστρονομία om. T 

22 μαϑητιχὴ μαϑητιχὰ V 26 τοῖς ἀλλήλοις V 27 λέγεται T 

29 ὡς (ante ἀπὸ ὁμων.) om. T 80 τὰς elp. αἰτίας T περί te T 

81 τοῦ πραχτ. T 31. 32 μαϑητιχοῦ TV 32 λέγεται T ἐν οἷς-- 

πρᾶξις om. T 
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ρα ξις xy’. 

\ -» ‘ ὃ ’ ~ ~ ὙΜ { ‘ >] , 

ἰπόντες τὴν διαίρεσιν τοῦ Vewpytixod ἔλθωμεν χαὶ ἐπὶ τὴν διαίρεσιν 
> 

t 
τὶ ~ € 

στι διὰ τὸ Ex τοῦ ϑεωρη- Mv 
~ ~ > \ \ A) A Q 4 

TOU πραχτιχοῦ" EL 2D χᾶι μετὰ TO sO Rs 

>] \ 

Ί 
- ‘ ‘ , ~ 

τιχοῦ ἔρχεσϑαι ἐπὶ τὸ πραχτιχὸν χαὶ μετὰ λόγου χοσμεῖν τὸ ἦϑος χαὶ 
c ‘ ΄σ ΠΥ) - “" a ~ 5 ~ 5 as σ 

ὑποτάσσειν τὰ πάϑη, ἀλλ οὖν οὐ δεῖ χαταφρονεῖν αὐτοῦ, ἐπειδή, ὥς φησιν 

Πλάτων, ̓  φιλόσοφον ἐγὼ οὐ χαλῶ τὸν πολλὰ εἰδότα χαὶ πολλὰ ἀποστηϑίσαι oO 

Ὁ 

δυνάμενον, ἀλλὰ τὸν ΠΡ πο χαὶ ἄρρυπον βίον χτησάμενον᾽. Ἴλ τος 
΄ 

1άρ ἐστι φιλόσοφος οὐχ 6 πολλὰ εἰδὼς ἀλλ᾽ ὁ τῶν παϑῶν χρατῶν, χαὶ ὃ 
eA ἊΝ ΑΛ ede ΟΥ̓ - οὐ Te’ ΄ Ψ zy οἱ 

αὐτὸς GE διὰ τοῦ λόγου τῶν παϑῶν χρατεῖ ὡς λογιχόςς. ἔλθωμεν οὖν χαὶ 

10 εἴπωμεν τὴν διαίρεσιν τοῦ πραχτιχοῦ. 
) 2 » > ~ > 
AX ἰστέον ὅτι ἄλλως τὸ πραχτιχὸν διαιροῦσιν οἱ Αριστοτελιχοὶ xat 

ἄλλως οἱ Πλατωνιχοί: of γὰρ ᾿Αριστοτελιχοὶ εἰς τρία αὐτὸ διαιροῦσιν, εἰς 

ἡϑιχόν, οἰχονομιχόν, πολιτικόν. εἰχότως δὲ εἰς τρία διαιρεῖται, ἐπειδὴ ὁ 

χοσμῶν ἦϑος 7 ἑνὸς ἦϑος χοσμεῖ χαὶ γίνεται τὸ EO. 7 οἴχου χαὶ γίνεται 
15 τὸ οἰχονομιχὸν 7 πόλεως χαὶ γίνεται τὸ πολιτικόν" ὅτι γάρ, φασίν, εἰς τὰ τρια 

ταῦτα διαιρεῖται, δείχνυται διὰ τῶν συγγραυ μάτων ᾿Δριστοτέλους" χαὶ γὰρ ὃ 

᾿Αριστοτέλης ἔγραψε τὰ ἠϑιχά, ἐν οἷς περὶ Yous διαλέγεται, ἔγραψε δὲ καὶ τὰ 
λέγεται (ἔνϑα λέγει ὅτι τέσσαρα 159: οἰχονομιχά, ἐν οἷς περὶ διοικήσεως οἴχ 

τινα δεῖ συνδραμεῖν εἰς σύστασιν οἴχου“ σχέσιν ἀνδρὸς πρὸς γυναῖχα, στορ- 
20 γὴν πατρὸς πρὸς τέχνα, δέος οἰχετῶν πρὸς δεσπότην, χαὶ ἵνα ἢ σύμ 

τὰ ἐξιόντα τοῖς εἰσιοῦσιν: ἑχατέρα γὰρ ἀμετρία αἰσχρά ἐστιν" εἴτε γὰρ πολλὰ 

εὑρεϑῶσι τὰ εἰσιόντα ὀλίγα δὲ τὰ ἐξιόντα, αἰσχρόν τι συμβαίνει: ὁ ya ρεϑῶσι τὰ εἰσιόντα ὀλίγα δὲ τὰ ἐξιόντα, αἰσχρόν τι συμβαίνει γὰρ 
τοιοῦτος φιλάργυρος εὑρίσχεται. εἴτε πάλιν ὀλίγα εὑρεϑῶσι τὰ εἰσιόντα 
πολλὰ δὲ τὰ ἐξιόντα, αἰσχρόν τι συμβαίνει: εὑρίσχεται γὰρ ὁ τοιοῦτος 

= f χαὶ τὰ πολιτιχά, ἐν οἷς λέγει πῶς Get πόλιν διοιχεῖν. \ , / ~ 

Lo or Q a IS a fo] ray “--2 ° 7) 2 -- ε ὃὲ 
΄ , Qe X ΄ Vv , μι - » ~ 

δμοίως ὃξ xat 6 [ἰλάτων ἔγραψε πολιτιχά" τὸν αὐτὸν δὲ σχοπὸν Eyer τῷ 
‘ 

᾿Αριστοτέλει. ἰστέον δὲ ὅτι ἐν μὲν τῷ [Πολιτιχῷ our (pany ματι ἕνα σχοπὸν 
ἔχει χαὶ ὃ ᾿Αριστοτέλης χαὶ 6 [ἰλάτων (ἀμφότεροι γὰρ λέγουσι πῶς δεῖ > 

ai ~ \ 5 “4 : ’ , \ oe “se | 

διοιχεῖσϑαι πόλιν), ἐν 68 τῷ [Περὶ πολιτείας διάφορός ἐστι χαὶ ὁ σχοπὸς 
\ 2 

ὶ ε 80 χαὶ ἣ ἐπιγραφή" χαὶ ἣ μὲν ἐπι ὅτι ὃ μὲν [Ιλάτων ἑνιχῶς ἐπέγραψε 
Πολιτεία 6 δὲ ᾿Αριστοτέλης πληϑυντιι ὥς []ολιτεῖαι, ὁ ὃξ σχοπός ἐστι διά- 
φορος, ὅτι ὃ μὲν ᾿Αριστοτέλης λέγει πῶς ἐπολιτεύοντο οἱ ἀρχαῖοι οἷον οἵ 

2 τὴν (post εἰπόντες) om. K 3 zat (ante peta) om. T 5. 6 6 πλάτ. ὥς φησιν 

colloc. V (cf. p. 5,21) 6 ἀποστηϑῆσαι V 7 ἀχηλίδοτον V ἄρυπον V 

ἀναγκαίως corr. Wellm.: avayzaios KTV": ἀναγχαίων V! 11 τὸ πραχτ. ante ἀλλως 

eolloc. T 13 εἰς olxov. εἰς πολ. T ἐπειδὴ} ἐπεὶ Καὶ 14 τὸ (ante 

ἠδϑικὸν) om. KV 15 φασιν scripsi: φησιν KV: om. T τὰ om. KV 
16 δείκνυται post “Apistot. colloc. T 18. 19 δεῖ τινα τέσσ. συνὸ. εἰς οἴχου abot. 

colloc. T 20 ἰχετῶν T 22 ὀλίγα in lit. Καὶ 27 δὲ om. T 
τῷ om. T πολιτικῷ} περὶ τῶν πολιτικῶν V: τῶν πολιτικῶν T 29 τῶ ex 

20 corr. V 30 καὶ ἡ μὲν eee supra ser. V? ἐπέγραψε V?: ἐπέτρεψε V? 
31 ΠΙΟολιτείαν et Πολιτείας Brand. 
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oe ᾿Αργεῖοι, οἱ Βοιωτοί, ὃ δὲ [Ιλάτων λέγει πόσα εἴδη πολιτειῶν χαὶ πῶς Ge 
Ἁ 

πολιτεύεσϑαι. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 

Ot δὲ ΠΙλατωνιχοὶ ey τῆς διαιρέσεως λεγοντες ὅτι χαχῶς ἢ 

παροῦσα διαίρεσις ἔχει" οὐδέποτε γὰρ γένος εἰς τρία εἴδη διαιρεῖται, ἀλλὰ 

ὃ πάντως εἰς δύο, οἷον τὸ ζῷον εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον, τὸ χρῶμα εἰς λευχὸν 
35 \ / wv \ , Va ‘ LA} 

χαὶ μέλαν. ἄλλως τε δὲ οὐδέποτε τὰ ἀντιδιαιρούμενα εἴδη τὸ αὐτὸ τέλος 

i 

» > \ \ \ \ wv 5 ν \ Sia fy Ἁ 

ἔχουσιν, οἷον τὸ hoytxov χαὶ τὸ ἄλογον οὐχ ἔχουσι τὸ αὐτὸ τέλος (τὸ μὲν 
a \ ΄ » \ ~ , A, an \ \ 

γὰρ λογιχὸν τέλος ἔχει τὸ χεχρῇσϑαι λόγῳ, τὸ ὃξ ἄλογον τὸ μὴ x Ege 
~ Vv ‘ 5» 

λόγῳ), ταῦτα ὃὲ τὸ αὐτὸ τέλος ἔχουσι: καὶ γὰρ χαὶ τὸ ἠϑιχὸν χαὶ τὸ 

10 οἰχονομιχὸν χαὶ τὸ πολιτιχὸν τὸ αὐτὸ τέλος τ φημὶ ὃξ τὸ χοσμεῖν 
\ =: μὰ Vv a. IQS —— Ὰ \ \ 5 Yes Ve μῦν > X 

το ἦϑος. ETL OF OVOETOTE τὸ ποῦὸν TO αὐτὸ εἶδος aes οἷόν TO 

μικρὸν τρίγωνον xal τὸ μέγα τρίγωνον τοῦ αὐτοῦ εἴδους εἰσὶ τῷ ποσῷ 
‘ ' 

> , > \ ~ 7 

διαφέροντα. ἔν ὃξ τοῖς ἀντιδιαιρουμένοις εἴδεσιν οὐχ ἔστι τὸ αὐτὸ εἶδος" 

ἄλλο γὰρ εἶδος τοῦ λογικοῦ xat ἄλλο τοῦ ἀλόγου. τὸ ὃὲ ἠϑιχὸν χαὶ τὸ 

15 οἰχονομιχὸν καὶ τὸ πολιτιχὸν ἑνὸς εἴδους εἰσίν. οὐχ ἐπειδὴ γὰρ τὸ μὲν 

ἡϑιχὸν ἑνὸς ἦϑος χοσμεῖ τὸ δὲ οἰχονομιχὸν πλειόνων τὸ δὲ πολιτιχὺὸν ὅλης 

τῆς πόλεως, παρὰ τοῦτο xal διάφορα εἰσιν εἴδη: ual γὰρ χαὶ ἢ διχαιοσύνη 

ἢ ἐν μιᾷ ψυχῇ ϑεωρουμένη χαὶ 7, TOOLS ἢ ἐν πολλαῖς ψυχαῖς dew- 

ρουμένη ἣ αὐτὴ χατὰ φύσιν ἐστί. ἔτι δὲ οὐδέποτε ἐν τοῖς ἀντιδιαιρουμένοις 

90 εἴδεσι τὸ ἕτερον ἐν τῷ ἑτέρῳ | ϑεωρεῖται (οὐδὲ γὰρ τὸ λογιχὸν ἐν τῷ 169» 

ἀλόγῳ ϑεωρεῖται οὔτε τὸ ἄλογον ἐν τῷ λογικῷ)" εἰ δὲ χαὶ τὸ ἠϑιχὸν χαὶ 

τὸ οἰχονομιχὸν ἐν τῷ eine ϑεωροῦνται (xat yap ὃ δυνάμενος χοσυΐσαι 

πόλιν χαὶ οἶχον δύναται χοσυῆσαι χαὶ ἕνα), δῆλον ὅτι οὔχ εἰσιν διάφορα. 
a > f > > ~ ~ / v \} 

ἔτι δὲ οὐδέποτε cy ειὸος μονὸν ἰισοηουνάμξι τῷ Yevet (οὔτε γα 

to σι 

, > > ~ ~ wf wv X v ΄ x54 \ > 

μόνον ἰσοδυναμεῖ τῷ ζῴῳ οὔτε τὸ ἄλογον μόνον, ἀλλὰ τὰ ὃ 

6& πολιτιχὸν ἜΣ ἰσοδυναμεῖ τῷ πραχτιχῷ" εἰ γὰρ uat αὐτούς, φασί, 

τὸ πραχτιχὸν δια (ene εἰς RE χαὶ οἰχονουιχὸν χαὶ πολιτικόν, τ or [e7) 

o> ow 
\ 

πολιτιχὸν περιέχει ἐν ἑαυτῷ χαὶ τὸ ἠθικὸν χαὶ τὸ olxovourxoy Gat γὰρ ὃ 
, 

7 

δυνάμενος πόλιν χοσμῆσαι δύναται χαὶ ἕνα ο-: χαὶ οἶχον), δῆλον ὅτι 
~ ~ ~ aX ~ 3 ~ σ 

80 ἰσοδυναμεῖ τὸ πολιτικὸν τῷ πραχτικῷ. εἰ δὲ ἰσοδυναμεῖ αὐτῷ, δῆλον ὅτι 
- ¢ 9 , ~ > ~ -Ξ 

χαχῶς ἐγένετο ἢ διαίρεσις. ταῦτα ἐν οἷς σὺν ϑεῷ 7 παροῦσα πράξεις. 

Πρᾶξις χδ΄. 

, e κι ~ ) ~ a s ~ ~ 

AaBouevor of Πλατωνιχοὶ τῆς ᾿Δριστοτελιχῆς διαιρέσεως τοῦ πραχτιχοὺ 

ἔρχονται χαὶ διαιροῦσι τὸ πραχτιχὸν εἰς δύο, εἰς νομοϑετιχὸν χαὶ διχαστιχόν. 

4 εἴδη ex γένη corr. V? 5 πάντως ex παντὸς corr. V? ζῷον] σῶμα Καὶ 

9 xat γὰρ- ἔχουσι (10) V? Vat. 2253: om. KTV? 10 δὲ] δὴ T 11 post to 

αὐτὸ add. δὲ V! 15 τὸ (ante πολ.) om. V 16 bude] | ἕν Καὶ 18 7 (ante 

ἐν μιᾷ) om. T 19 thy φύσιν TV 22 τὸ olz. ἐν τῷ πολ.] καὶ ἐν τῶ πολιτικῶ 

χαὶ TH οἰχονομιχῶ T 23 δύν. χαὶ olzov colloc. T zor (ante ἕνα) om. K: supra 

ser. T 24 δὲ (post ἔτι) om. KT p.dvov εἶδος colloc. T 28 ἐμπεριέχει 

ἑαυτῶ T καὶ γὰρ] εἰ γὰρ TV 29 xooy. πόλιν colloc. KT καὶ (ante 

olzov) om. KY! 80 πραγματιχῶ V 81 ταῦτα---πρᾶξις om. KT 
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΄ 

χαὶ τοῦτο εὐλόγως" 6 γὰρ φιλόσοφος ἢ τίϑησι νόμους, Gt ὧν ὥφεθ εν ἀεὶ 
‘ 

i 

γίνεται τὸ διχαστιχόν. χαὶ Ov λόγον ἔχει τὸ νομοϑετιχὸν 
τὸ ἦϑος χοσμεῖν, χαὶ γίνεται τὸ νομοϑετιχόν, ἣ διχάζει χατὰ τοὺς ἐχτε- 

ϑέντας inte χαὶ 
\ ‘ , ΄ \ > 5» ~ a7 ~ \ / Vv \ 

πρὸς τὰς πόλεις φυλάττον τὰ ἐν αὐταῖς δίχαια, τοῦτον τὸν λόγον ἔχει χαὶ 

5 τὸ διχαστιχὸν πρὸς τὸ νομοϑετιχὸν φυλάττον τὰ ἐν αὐτῷ παραγγέλματα" 
Ἁ .} isd ‘> 

τὸ γὰρ ἡϑιχὸν ἜΣ οἰχονομιχὸν χαὶ πολιτιχὸν ὕλης τάξιν ἬΕΙ πρὸς τὸ 

νομοϑετιχὸν χαὶ διχαστιχόν: χαὶ γὰρ ὃ νομοϑετῶν ἣ ἑνὸς ἦϑος χοσμεῖ 7 
οἵ sy 

~ la ) Ω͂ 

χου ἣ πόλεως διὰ τοῦ νόμους τιϑέναι, xa’ οὖς ὥφειλεν ἕχαστος πολι- 
0 τεύεσϑαι. χαὶ ὁ διχάζων ὃξ ὁμοίως ἢ ἑνὶ διχάζει ἢ οἴχῳ 7 πόλει. τοῦτο 

10 δὲ αὐτό, φημὶ δὲ τὸ νομοϑετιχὸν χαὶ διχαστιχόν, χαὶ ὁ ate 7s Geet 
λέγει ὅτι ὁ Μίνως xat ὁ Ῥαδάμανθυς ἀδελφοὶ ἦσαν (ἀμφότεροι yap εἶχον 
πατέρα τὸν Δία), zat ὁ μὲν Μίνως ἦν Weer ee 6 δὲ “Ραδάμανϑυς διχα- 

͵΄ - > ΄ o \ \ CO gare a \ χ \ 51 Aat Coen τής, τοῦτο αἰνιττόμενος ὅτι χαὶ τὸ νομοϑετιχὸν xal τὸ διχαστιχὸν ἀπὸ ἑνὸς 
~ ~ 5 ΄ Cc ‘ Ἁ as σ Ἁ “A ΄ 

τοῦ πραχτιχοῦ ἐτέχϑησαν. φησὶ δὲ πάλιν ὅτι ὁ μὲν Μίνως πρεσβύτερος 
> ΄ ς Nid ΄ ~ 

15 ἣν χατὰ τὸν χρόνον ὁ δὲ ᾿Ραδάμανθϑυς μεταγενέστερος, τοῦτο ides no 

ὅτι τὸ νομοϑετιχὸν TPO TOD διχαστιχοῦ ἐστι" χαὶ γὰρ εἰ μὴ πρό τῶν θῇ 
΄ »] ΄, ? 2) 4 > 5 4 X σ᾽ > > 

τις VOUOUS, οὐ GUYATAL XAT αὐτοὺς διχάσαι. ἰστεον O& ὅτι οὐχ ἐγένετο 7 

, ~ ~ > 

διαίρεσις τοῦ πραχτιχοῦ εἰς τὸ νομοϑετιχὸν χαὶ διχαστιχὸν ὡς ἀπὸ γένους 
> Yo 5 > ΄ > > . 

εἰς εἴδη. ἐπειδὴ τὰ εἴδη τὰ ἀπὸ γένους διαιρούμενα οὐχ ἐπι δέχο νται τὸ 

50 πρότερον χαὶ ἜΣ ὉῚ οἷον τὸ ζῷον διαιρεῖται εἰς λογιχὸν χαὶ ἄλογον, χαὶ 

οὔτε τὸ λογιχὸν πρότερόν ἐστιν οὔτε τὸ ἄλογον, GAN ἅμα ἐγένοντο. | εἰ 160° 

δὲ τὸ νομοϑετιχὸν πρὸ τοῦ διχαστιχοῦ ἐστιν oe μὴ {ao τις ϑῇ πρῶτον 
yOu. ? > υοὺυς, οὐ δύναται χατ αὐτοὺς διχά = δῆλον ὅτι οὐχ ἐγένετο ἣ διαίρεσις 
ra “» ‘ , 5 Va ~ -νὰ >) fis > > ΄ 

ὡς ἀπὸ γένους εἰς εἴδη. τοῖς ὃὲ αὐτοῖς λόγοις χρώμενος, οἴσπερ ἐχρησά- 

25 usta χαὶ ἐπὶ τοῦ φυσιολογιχοῦ χαὶ πρὸ zo ϑεολογιχοῦ, εὑρήσεις 
Ω͂ PDS! oF ey, ~ vy , SALT: ¢ 9 7 3 > oN ~ 
ὅτι οὐδὲ xa? ἕνα τῶν ἄλλων τρόπων ἐγένετο 7% διαίρεσις, GAN εἰσὶ τῶν 
ἀφ᾽ ἑνός: ἀφ᾽ ἑνὸς γὰρ τοῦ πραχτιχοῦ χαὶ τὸ νομοϑετιχὸν χαὶ τὸ διχαστιχὸν 

λέγεται πραχτιχόν. | 

Matovtes οὖν διὰ τῶν προλαβόντων τί ἐστιν ἢ φιλοσοφία, ἔλθωμεν 
30 χαὶ ἐπὶ τὸ ὁποῖόν τί ἐστιν. ἀλλὰ χαὶ τοῦτο διὰ τῶν προλαβόντων μευμαϑή- 

χαυεν, φημὶ δὲ διά τε τῶν δρισμῶν χαὶ τῆς διαιρέσεως. χαὶ διὰ μὲν τῆς ς 

διαιρέσεως ἐμάϑομεν ὅτι ϑεωρητιχή ἔστι χαὶ πραχτιχή" εἰς γὰρ ταῦτα τὰ 

δύο διείλομεν τὴν φιλοσοφίαν, φηυὶ ὃ τι ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχόν. εἰ 

δέ τις εἴποι ὅτι οὐ μόνον 7 φιλοσοφία ἐστὶ ϑεωρητιχὴ χαὶ πραχτιχή, ἀλλὰ 

35 “al at τέχναι εἰσὶ ϑεωρητιχαὶ χαὶ πραχτιχαί (ἰδοὺ yap ἣ ἰατριχὴ xat ϑεω- th ' 
ΝΟ ‘ > ‘4 7 , 

ows HPs “al Λεγξι τας αἰτιας TO πόϑεν (= al 

, >] 

PYTLAY EOTLY, ὡς ἡνίχα διαγινώσχει τὸν 

2 τὸ olxetov ἦϑος T 7 xai yap καὶ} 8 οἴκου zat πόλεως T διὰ τοῦ 

TV?: διὰ πὸ τοὺς K: διὰ tods V1 9 δικάζει] δικάζων ἐστὶ T 10 alt. δὲ] δὴ T 
ante τὸ νομοῦ. add. αὐτὸ V zai (ante 6) om. KV 6 ποιητὴς] Hom. & 322 
13 τοῦτο δὲ V xai (post ὅτι) om. T alt. τὸ om. KT 17 ὅτι om. V 

19 ta (ante ἀπὸ) om. V 22 εἰ μὴ--διχάσαι (23) om. T 25 χαὶ (ante ἐπὶ) 

om. KV 26 οὐδὲ scripsi: οὐδένα KTV 29 4 om. V 30 ὁποῖον] ποῖον KV 

διὰ τῶν προλ. zat τοῦτο colloc. T ol ante τῆς διαιρ. (prius) add. διὰ T 

32. 33 τὰ δύο om. V 89 δὴ] δὲ V 96 διαγινώσχη T 
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, \ , c cor x 
γέγονε, χαὶ πραχτιχή, ὡς ἡνίχα 7 Ba pepstoy δίδωσιν ἡ BeveeE eS) éyo- 

σ , ΄ id 

μεν ὅτι χυρίως μόνη ἣ φιλοσοφία ἐστὶ ϑεωρητιχὴ χαὶ πραχτιχή. χαὶ dew- 
Ἁ 4 σ ς \ ΄ v 

ρητιχὴ μὲν χυρίως μόνη ἐστίν, ὅτι at μὲν τέχναι οὐ πάντα τὰ ὄντα ee 
“ ΄ , > " ‘ 

σχουσιν, ἀλλὰ περὶ τὰ ἔνυλα μόνα καταγίνονται; ἐπεὶ περὶ τὰ ϑεῖα οὐ 

χαταγίνονται, 7% OF φιλοσοφία περὶ πάντα τὰ ὄντα χαταγίνεται: χαὶ γὰρ 
, or 

χαὶ περὶ τὰ ϑεῖα χαταγίνεται. ὅϑεν χαὶ ϑεωρητιχὴ μᾶλλον αὕτη μόνη 

χυρίως λέγεται" ϑεωρία γὰρ λέγεται παρὰ τὸ τὰ ϑεῖα ὁρᾶν. ἀλλὰ χαὶ 

ποαχτιχὴ μόνη χυρίως ἐστὶν 7 φιλοσοφία, ἐπειδὴ al μὲν τέχναι ἢ περὶ τὸ 

σῶμα ἐνεργοῦσιν, ὥσπερ ἣ ἰατριχὴ περὶ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα ἐνεργεῖ, ἢ 

10 περὶ τὰ ἐχτὸς ὥσπερ ἣ τεχτονιχὴ χαὶ ἣ γχαλχευτιχὴ καὶ 7 οἰχοδομιχή" 

αὗται γὰρ οὐχ ἐνεργοῦσι περὶ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα, ἀλλὰ περὶ τὰ ἐχτὸς 
nal περὶ τὰς περιουσίας. ἣ μὲν γὰρ ϑρόνον χαὶ σχάμνον χαὶ τὰ τοιαῦτα 

ποιεῖ ἢ δὲ ξέστην χαὶ τὰ τοιαῦτα ἢ ὃὲ οἶχον, ἅτινα τῶν ἐχτὸς χαὶ τῶν 
\ 

BSED εἰσιν. ἢ δὲ φιλοσοφία περὶ τὴν Ψυχὴν ἐνεργεῖ" χαὶ γὰρ τὸ τῆς 
: 

15 Ψυχῆς ὄμμα ὑπὸ τῶν σωματιχῶν ἡδυπαϑειῶν ἀμβλυῶττον χαὶ ἐπισχοτιζό- 

μενον διὰ τῆς φιλοσοφίας ἐἸ ερεαῦαι χαὶ φωτίζεσϑαι πέφυχεν. αὕτη δὲ ἣ 
ἊΣ 5 l4 5 5 ~ \ ~ 

περὶ τὴν ψυχὴν ἐνέργεια ἀναγχαιοτέρα τῶν ἐνεργειῶν ἐστι τῶν περὶ τὸ σῶμα 

χαὶ τὰ ἐχτὸς ἀρ EE, ὅσον ἐστὶ ψυχὴ σώματος χαὶ τῶν ἐχτὸς ἀναγ- 

χαιοτέρα. ὥστε οὖν πος: μόνη ἣ φιλοσοφία πραχτιχὴ λέγεται. 
” δ 

20 Εγνωσται οὖν, ὡς εἴρηται, διὰ τῆς διαιρέσεως ὁποῖόν τί ἐστιν ἢ φιλο- 
74 > μ᾿ \ σ , 2 \ [4 5 \ \ SY NX σοφία" ἐμάϑομεν γὰρ ὅτι ϑεωρητιχή ἐστι χαὶ πραχτιχή. ἀλλὰ χαὶ διὰ | 

τῶν δρισμῶν ἔγνωμεν ὁποῖόν τί ἐστι" χαὶ γὰρ διὰ τῶν ex τοῦ ὑὕποχει- 100» 

μένου δρισμῶν διά τε τοῦ λέγοντος ὅτι “φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις τῶν ὄντων 
2 > ~ ἢ ὄντα ἐστί᾽ χαὶ διὰ τοῦ λέγοντος “γνῶσις ϑείων τε zat ἀνϑρωπίνων πραγ- 

, ) ΄ ΄ " ¢ > Ὁ - 
25 μάτων᾽ ἐυμάϑομεν ὅτι ϑεωρητιχή ἐστιν ἢ φιλοσοφία, διὰ GE τοῦ ὅρου 

τοῦ ἐχ τῆς DrEpoy Ts τοῦ λέγοντος ὅτι ᾿ φιλοσοφία ἐστὶ τέχνη τεχνῶν xat 
3 la 3 ζῶν, Αἱ ἊΝ ~ σ ~ 5 

ἐπιστήμη ἐπιστηυῶν᾽ ἘΣ ὅτι ἀρχιχή ἐστι, διὰ ὃὲ τοῦ ὅρου τοῦ ἐχ 
~ ~ ~ ΄ > 

tod προσεχοῦς τέλους τοῦ λέγοντος ὅτι ̓  φιλοσοφία ἐστὲ μελέτη ϑανάτου 
3 , σ » , ὟΣ \ \ Ἁ ὃ g = 4 

ἐμάϑομεν ὅτι χαϑαρτιχή ἐστι (χαὶ γὰρ τὸ pehérn ανάτου οὐδὲν ἕτερόν 

80 ἐστιν εἰ μὴ ἣ νέχρωσις τῶν παϑῶν ey 4, xadapors τῆς ψυχῆς ἐχ τῶν 
\ παϑῶν), διὰ δὲ τοῦ ὅρου tod ἐκ τοῦ πόρρω τέλους τοῦ λέγοντος ὅτι ᾿ φιλο- 

/ 

σοφία ἐστὶν ὁμοίωσις Yew χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνϑρώπῳ᾽ ἐμάϑομεν ὅτι πολι- 

4 χαταγίνεται V 5. 6 yap zat om. T: χαὶ om. V 6 χαταγίνεται (post 

ϑεῖα) om. T ϑεωρητιχὴ)] τὸ Bewpytrnoy V αὐτὴ K: αὐτῇ V μόνη 

om. K 9 ἡ (ante ἰατρ.) om. V περὶ τὸ ἀνὃρ. σ. ἐνεργεῖ om. T 

ἀνϑρώπειον Καὶ 10 post ἐχτὸς add. ἤγουν τὰς περιουσίας V yarn. καὶ ἣ Text. 

colloc. K _ 11 ἀνϑρώπειον KT τὸ éxtos V 12 περὶ τὰ περὶ οὐσίας KT 

12.13 ποιεῖ χαὶ τὰ τ. colloc. KV 13 τῶν (ante ἐχτὸς) om. K 13. 14 τῶν 

περιουσιῶν V2: τῶν περὶ οὐσίας KV!: τῆς περιουσίας T 14 εἰσὶν post ἐχτὸς transp. 

KV? 15 ἀμβλυῶτον V 16 διὰ τῆς φιλ. post πέφυχεν colloc. T post 

αὕτη δὲ add. φημὶ δὲ KV 16.17 ἡ περὶ τὴν ψυχὴν iter. V 17 τὴν om. Καὶ 

ἀναγχ. τῶν περὶ τὸ σῶμα ἐνεργειῶν ἐστι T ἐστι om. V 18 ante ta ἐχτὸς add. 

cod Ay τοσοῦτον ὅσον T 21 χαὶ (post ἀλλὰ) om. V 23.24 τοῦ λέγοντος 

ὅτι γνῶσις ϑείων x. ἀνϑρ. mp. καὶ τοῦ λέγοντος φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις τῶν ὄντων “th. T 

27 ἀρχική ex ἀρχή corr. Καὶ 



DAVIDIS PROLEGOMENA PHILOSOPHIAE ec. 24 -ἢ (0 6) 

τιχή ἐστι" χαὶ γὰρ O πολιτιχὸς φιλόσοφος ϑέλει χαὶ χατὰ τὴν γνῶσιν xat 
" ‘ -» 7° > \ 4a \ > 7 - ν - Η 

χατὰ τὴν πρᾶξιν ἐφ᾽ ὅσον ἐστὶ δυνατὸν ἀνθρώπῳ μιμεῖσθαι τὸ ϑεῖον, χαὶ -ῷ 

χατὰ τὴν γνῶσιν μὲν ἵνα πάντα τὰ ὄντα γινώσχῃ; χατὰ τὴν πρᾶξιν δὲ ἵνα 

τὰ ἤϑη χοσμῇ “al εὐταξίαν τινὰ φυλάττῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ διὰ τῶν ἀρετῶν. 
5 χαὶ ἔστιν ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν ὅτι δύο μερῶν ὄντων τῆς φιλοσοφίας, φημὶ 

τοῦ ϑεωρητιχοῦ χαὶ τοῦ πραχτιχοῦ, SE GE ὁρισμῶν οἱ μὲν τῶν ὁρισμῶν 

τὸ ϑεωρητιχὸν μέρος τῆς φιλοσοφίας περιέχουσιν, οἵ δὲ a πραχτιχόν, οἵ 

δὲ τὸ ϑεωρητιχὸν ἅμα χαὶ πραχτιχόν" χαὶ γὰρ of δύο of ἐχ τοῦ ὑποχει- 

ἘΣ 

> ΄ ΄ > ~ ~ 3 πε v ΄ 

μένου οἷον ὃ “φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις τῶν ὄντων ἢ ὄντα sort’ χαὶ ὃ λέγων 
\ ~ \ 45 ΄ ΄ ? ΄ 

10 Se “φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις ϑείων te χαὶ sal ΘΟ ΩΝ πραγμάτων᾽ χαὶ ὃ ἐχ 

ge 3 =- 
7 ς 

Piso pie ὃ λέγων ὅτι φιλοσοφία τέχνη τεχνῶν χαὶ ee 

ἐπιστημῶν᾽ τὸ ὑπ τητος μέρος τῆς ona φίας περιέχουσι" χαὶ γὰρ ὃ ex 
~ ΄ ~ , \ 2 Ὁ ΡΣ - ¢ ~ 

τῆς Onepoy7s τὸ ϑεωρητιχὸν περιέχει" τοῦτο γὰρ δηλοῖ ὁ ex τῆς ὑπεροχῆς, 
a> \ > 

ὅτι ἢ φιλοσοφία δίδωσι tas ἀρχὰς ταῖς τέχναις χαὶ ταῖς ἄλλαις ἐπιστή- 

15 eo Ἡώσχρησο αὐτάς. εἷς 6 ἀπὸ τοῦ προσεχοῦς τέλους ὃ λέγων 
5 

: 
ο 

ao 5 ‘ , c \ ~ 9 , 

οτι “φιλοσοφ ἴα ἐστι wsh ETH] ϑανάτου᾽ χαὶ ο απὸ τῆς ἐτυμολογίας 
Γ τ 

λέγων 

ὅτι ̓  φιλοσοφία ἐστὶ φιλία σοφίας᾽ τὸ πραχτιχὸν μέρος τῆς φιλοσοφίας περιέ- 
yous’ zal γὰρ τὸ μελετᾶν τὸν ϑάνατον ἤγουν τὸ νέχρωσιν τῶν παϑῶν 

ἀπεργάζεσθαι τοῦ πραχτιχοῦ ἔστιν, ὁμοίως χαὶ τὸ ἐφίεσθαι τῆς σοφίας τοῦ 

90 πραχτιχοῦ ἐστιν. ὁ δὲ ὅρος | ὃ ἀπὸ τοῦ πόρρω τέλους 6 λέγων ὅτι “φιλο- 101: 
σοφία ἐστὶν ὁμοίωσις Dew χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνϑρώπῳ᾽ περιέχει χαὶ τὸ ϑεω- 
ρηπιχὸν ὑέρος τῆς nears χαὶ TO πραχτιχόν" χαὶ yap ὃ ϑέλων ὁμοιοῦ- 

σϑαι τῷ ϑεῷ ἐφ᾽ ὅσον ee δυνατὸν ϑέλει χαὶ χατὰ τὴν γνῶσιν 
ὁμοιοῦσϑαι αὐτῷ χαὶ χατὰ τὴν πρᾶξιν. χαὶ χατὰ τὴν γνῶσιν μὲν ἵνα 
γινώσχῃ πάντα, χατὰ τὴν πρᾶξιν δὲ ἵνα χοσμῇ τὰ ἤϑη χαὶ εὐταξίαν τῷ qo 

, 2 ~ »} , yA ~ 5 - 

φυλάττῃ ἐν τῷ ἀνϑρώπῳ διὰ τῶν ἀρετῶν. 
Γ cy ΄ ~T σι 5 ς΄ , wv \ ΄ \ 

Μαϑόντες οὖν ὁποῖόν τί ἐστιν ἢ φιλοσοφία, ἔλθωμεν zal μάϑωμεν τὸ 

, 

διὰ τί ἐστιν- οὐδὲ γὰρ μάτην ἐστὶν ἢ φιλοσοφία, εἴ ye, ὥς φησιν ὃ [Ιλάτων 
πρός τινα Θεόδω ὠρὴν ποιούμενος τοὺς λόγους, ᾿ τοιοῦτόν τι, ὦ Θεόδωρε, 

χαὶ (post ϑέλε!) om. T 1.2 thy (bis) om. K 5 ὡς ἔστιν εἰπεῖν ἐν συντ. 

colloc. T 6 δὲ] δὴ T 7 μέρος) μόνον T 8 ot (post δύο) om. Κα 

9 οἷον ὁ] 6 te T φιλοσοφία ἐστὶ om. T 10 ὅτι om. KV 10. 11 φιλοσοφία 
ἐστὶ (bis) om. T 12 éx] ἀπὸ V 13 6 éx τῆς bx. om. T 15 ante γινώσχ. 

add. we V? 16. 17 φιλοσοφία ἐστὶ (bis) om. T 16 ano] éx T 

6 λέγων (post ἐτυμ.) om. T 17 dt] τῆς T 18 alt. to] thy KV 19 ὁμοίως 

om. KV ante ἐφίεσθαι superser. ἀγαπᾶν V? 20 ante ὁ δὲ ὅρος add. ἡ yap 

(Gc: yap ἡ K) ἔφεσις tod πραχτιχοῦ ἐστι δῆλον, εἴ ye χαὶ tots ἄλλοις (ἀλόγοις KV") ζώοις 

τοῖς ἐστερημένοις λόγου ὁρᾶται ἣ ἔφεσις" χαὶ γὰρ ἔχουσι καὶ τὰ ἄλογα ζῶα ὄρεξίν τινα xal 

ἐπιϑυμίαν. ἄλλως τε δὲ ὥσπερ ἡ πρᾶξις tH ἀγαϑῶ xal φαύλω χαραχτηρίζεται, οὕτω xat ἣ 

ἔφεσις τῶ ἀγαϑῶ καὶ φαύλω χαραχτηρίζεται" ὁ γὰρ λόγος τῶ ἀληϑεῖ καὶ Vevdet χαραχτηρίζεται 
(ὁ γὰρ λόγος -- yapaxt. in mrg. suppl. Υ2 KV ὅτι om. KV 20. 21 φιλο- 

σοφία ἐστὶν om. T 22 μέρος τῆς φιλοσοφίας om. T 23 τῷ om. T 

23. 24,25 thy (ante γνῶσιν et πρᾶξιν) const. om. Καὶ 26 φυλάττει V 27 μάϑο- 
pev V 28 ante φιλοσοφία add. ἀλήϑεια, sed del. V φασιν VI ὁ Πλάτων] 
Tim. p. 47B (ef. p. 48,12) 
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» 5 A ν > , | >) , a \ 5 ~ Vv Ὁ» 

ayatoy οὔτε ἧχέ ποτε εἰς ἀνθρώπους ΠΝ éx ϑεοῦ οὔτε ἥξει ποτέ΄. 
5 ΄ τ σ y AN fens (aa Se ΄ \ ~ A) ~ τὶ 4 ἰστέον οὖν ὅτι διὰ τοῦτό ἐστιν ἢ φιλοσοφία διὰ τὸ χοσμεῖν τὰς τῶν ἀνϑρώ- 

πων ψυχὰς χαὶ διὰ τὸ ἐχ τοῦ ae χαὶ ὑλώδους τούτου βίου μετα- 
, x A} ! Ἂ ‘ 2h aN dev A \ » ) mn EA "Δ “(ἢ = \ Af a ~ φέρειν τὴν ψυχὴν ἐπὶ ta Beta καὶ ἄυλα χατὰ τὴν “Ounprxhy ᾿Αϑηνᾶν, 

5 ὄφρ᾽ εὖ γηνώσχῃ ἠμὲν ϑεὸν ἠδὲ χαὶ ἄνδρα. 
me \ , oO ΄ A. pare a , ἘῸΝ ἘΝ ᾿Ξ x ae x — δεῖ γὰρ γινώσχειν ὅτι ἢ ψυχὴ διττὰς Eyer δυνάμεις" τὰς μὲν yap γνωστι- 

χὰς ἔχει, τὰς δὲ ζωτιχάς. χαὶ Ἰνωστιχαὶ μέν εἰσιν αὗται: νοῦς διάνοια 
as v a 4 id \ οι » 7" 4 , € \ 

δόξα αἰσϑησις φαντασία. ζωτιχαὶ δὲ αὖται" βούλησις χαὶ προαίρεσις, ϑυμὸς 

χαὶ ἐπιϑυμία. χαὶ ἐν ἑκατέρῳ τούτων at μὲν λογιχαί εἰσιν αἱ δὲ ἄλογοι" 

10 χαὶ γὰρ ἐν ταῖς γνωστικαῖς δυνάμεσιν at μέν εἰσι λογιχαὶ αἱ δὲ ἄλογοι, 
χαὶ λογιχαὶ μέν εἰσι νοῦς διάνοια χαὶ δόξα ἢ μετὰ λόγου, ἄλογοι δὲ αἴσϑησις 
φαντασία χαὶ Oofa ἢ ἄλογος" χαὶ γὰρ καὶ ἢ τς αἴσϑησις χαὶ ἐν τοῖς 

ΤΟΥ 2 ' ~ \ ¢ , ve Ὁ 5 

ἀλόγοις ζῴοις ϑεωρεῖται χαὶ, ἣ φαντασία ὁμοίως" καὶ yap τὸ ἄλογον ζῷον ἐὰν 
, / a ἊΨ , \ Ὁ) [4 TO 

πολλάχις παρέλθῃ ἐχ τόπου, GR GE τσ αὐτὸν χαὶ γνωρίζει αὐτόν, ὅϑεν 

15 χαὶ τὰ πολλὰ τῶν ἀλόγων ζῴων ἀφ᾽ ἑαυτῶν εἰς τὴν οἰχείαν φάτμην ἐπέρ- 

χονται. ἢ ὃξ ἄλογος δόξα ἄλογος λέγεται οὐ διότι χαὶ ἐν τοῖς ἀλόγοις 
, ~ 2) ? vw l4 2 » S22: >} , > ΄ σ 

ζῴοις ϑεωρεῖται, ἀλλ᾽ ἄλογος λέγεται διότι αἰτίας ἐστ ἹΕΡῊ Tat, οἷον ὡς ὅταν 

τις δοξάζῃ τὴν ψυχὴν ἀϑαάνατον εἶναι, uh λέγων αἰτίαν, ἀλλὰ λέγω 
(Sie ΄ > 2 , 

οὕτω παρέλαβον᾽. χαὶ ἐν ταῖς ἘΣ 6& δυνάμεσιν αἱ μέν εἰσι λογιχαὶ 

0 αἱ δὲ ἄλογοι. χαὶ λογιχαὶ μέν εἰσι βούλησις χαὶ προαίρεσις (αὗται γὰρ 

ἐν τοῖς λογιχοῖς μόνοις ζῴοις ϑεωροῦνται, οὐ μὴν χαὶ ἐν τοῖς ἀλόγοις" τὰ 
x Ὑ ~ 5} v ΄ \ fe “ a7 > \ 

γὰρ ἄλογα ζῷα οὐχ ἔχουσι βούλησιν χαὶ προαίρεσιν), ἄλογοι δέ εἰσι ϑυμὸς 
ἊΣ pee \ \ \ i + 4~ Η͂ ~ ν 19 Es 

χαὶ ἐπιϑυμία" χαὶ yap xat τὰ ἄλογα ζῷα χαὶ ϑυμοῦνται xat ἐπιϑυμοῦσι. 

τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων διὰ τοῦτο ἐπενοήϑη ἣ φιλοσοφία διὰ τὸ τὰς 

lo or τῶν ἀνθρώπων ψυχὰς xoopetv, χαὶ τὰς μὲν γνωστιχὰς δυνάμεις χοσμεῖν 

διὰ τοῦ ϑεωρητιχοῦ τὰς δὲ ζωτιχὰς διὰ τοῦ πραχτιχοῦ, ἤγουν διὰ τοῦ 

ποιεῖν ἡμᾶς χρατεῖν ϑυμοῦ χαὶ ἐπιϑυμίας χαὶ μὴ ἐᾶν ἡμᾶς παρὰ τὸ δέον 

τ ϑυμοῦσϑαι eee ἐπιϑυμεῖν. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις, ἐν οἷς σὺν dew 
, 

χαὶ v7 παροῦσα πρᾶξις χαὶ τὰ προλξεῚ μενα τῆς φιλοσοφίας. 

2 οὖν om. K τὸ ex τοῦ corr. V? 4 χατὰ thy Ὅμηρ. °Ad.] cf. Hom. E 128 
5 zat om. K 6 yap (bis) om. K ἔχει om. Καὶ 8 φαντ. χαὶ 
aio}. T 9 εἰσι Aoy. coll. T 10 xat γὰρ --- ἄλογοι om. KT 11 xat 
διάνοια T χαὶ (ante δόξα) om. V ἡ (post δόξα) om. KV 12 xat 

(post yap) om. K 13 ϑεωρ. ζώοις colloc. T χαὶ ἡ gave. post αἴσϑησις transp. 

ὁμοίως omisso T 15. 16 éxépy. V: ἀπέρχ. K: εἰσέρχ. T 17 ἀλλ᾽ ἄλ. λέγ.] 
ἀλλὰ Τ' 18 εἶναι] καὶ Τ' λέγων] λέγει (bis) T 19 ante οὕτω add. 

ὅτι T δὲ (post Cwttxais) om. TV 23 xal (ante ϑυμοῦνται) om. V 

24 οὖν om. T 25 χοσμεῖν ψυχὰς colloc. T γνωστ.] Cwtixas V! 29 xat 

ἡ παρ. xp. post φιλοσοφίας coll. K: om. T 



ΠΡΟΛΕΓΌΜΕΝΑ SYN ΘΕΩΙ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ͂ ΕἸΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟῸ 101ν 

ΦΩΝΗΣ AABIA TOY ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΌΟΦΡΟΝΟΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂. 

(UI paéts a’). 

5 Μέλλοντες σὺν Dew ἄρχεσθαι τοῦ παρόντος συγγράμματος τὰ εἰωϑότα 
CEN ~ oy ~ y ~_C ay 5) \ \ 2 \ » ΄ 
ὑπὸ τῶν ἐξηγητῶν ζητεῖσϑαι χεφράλαια, ὀχτὼ τὸν ἀριϑμὸν ὄντα, ζητήσωμεν. 

χεφάλαια δὲ ταῦτα λέγονται, διότι τὸ χῦρος παντὸς τοῦ λόγου ἐπέχουσιν" 
σ \ ¢ y X ~ \ = f plat “ ts beh) ΄ ὥσπερ γὰρ ἢ χεφαλὴ τὸ χῦρος παντὸς τοῦ ζῴου ἐπέχει, διότι at αἰσϑήσεις 
5 3 ~ 5 BD 4 \ le ~ > ΄ Ν aN MW σ 

ἐν αὐτῇ εἰσιν ἣ διότι τὴν βασιλεύουσαν τῶν αἰσϑήσεων, φημὶ δὴ τὴν ὅρασιν, 

10 αὐτὴ ἔχει, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ταῦτα τὰ λεγόμενα χεφάλαια τὸ χῦρος 
παντὸς τοῦ λόγου ἐπέχουσιν. εἰσὶ 62, ὡς εἴρηται, τὰ ὀχτὼ τὸν ἀριϑμὸν 
χεφάλαια ταῦτα- οἷον ὁ σχοπός, τὸ χρήσιμον, τὸ γνήσιον, ἢ αἰτία τῆς ἐπι- 

τραφῇς, ἣ εἰς τὰ κεφάλαια διαίρεσις, ἢ τάξις, ὃ διδασχαλιχὸς τρόπος χαὶ 7 

ὑπὸ τί μέρος ἀναφορά. 
15 Οὐ περιττὸν δέ τι ποιοῦντες ταῦτα ζητοῦσιν, ἀλλὰ Bovddpevor προϑυ- 

μοτέρους τοὺς ἀναγινῴσχοντας ἀπεργάσασϑαι: χαὶ γὰρ τὸν σχοπὸν ζητοῦσιν, 
ἐπειδὴ) ὃ σχοπὸς ἐν συντόμῳ περιέχει πάντα τὰ ἐν τῷ λόγῳ λεγόμενα χαὶ 
σ \ 2 ~ 3 7 ‘4 ΝΟ σ , δὴ >) ~ , 

ἕξιν τινὰ ἐν τῷ ἀναγινώσχοντι τίϑησι [δῆλον ὅτ' πάντα ta ἐν τῷ λόγῳ 

λεγόμενα δεῖ πρὸς τὸν σχοπὸν ἀπευϑύνεσϑαι]" ὁ γὰρ τὸν σχοπὸν ἀγνοῶν 

20 ὀχνηρότερος ἐπὶ τὸ σύγγραμμα ἔρχεται, ὥσπερ οἱ μαχρὰν ὁδὸν ἀπιόντες 
χαὶ ἀγνοοῦντες ποῦ ἀπέρχονται. χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ὃ τὸν σχοπὸν ἀγνοῶν 

1 incipit Crameri Anecd. Paris. p. 494 (c) inscripsi ex V: tod αὐτοῦ προλεγόμενα 

σὺν ϑεῶ τῆς πορφυρίου εἰσαγωγῆς K: ἀργὴ σὺν ϑεῶ τῶν προλεγομένων τῶν πέντε φωνῶν T: 
ἀρχὴ σὺν ϑεῶ τῶν προλεγομένων τῶν πέντε φωνῶν ἀπὸ φωνῆς Δαβὶδ τοῦ ϑεοφιλεστάτου xat 

ϑεοφρονεστάτου ὁ 4 πρᾶξις α΄ addidi 6 ζητῆσαι ὁ τὸν ἀρ. ὀχτὼ coll. T 

ὄντα om. V 8. 9 αἱ alot. post εἰσιν coll. Te 8 ai supra scr. K: om. V 

9 δὴ] δὲ Καὶ 10 αὐτὴν T ταῦτα om. V 11 ἔχουσιν Brand. 
τὰ ὀχτὼ ταῦτα χεφ. (τὸν ἀρ. om.) Te: τὰ αὐτὰ χεφ. ὀχτὼ τὸν ἀρ. V 12 τὸ χρήσιμον 

om. T post τάξις add. τῆς ἀναγνώσεως V χαὶ om. Te 15 t om. KV 

17 ta ndvta ta Ὁ zat ἕξιν ---λεγόμενα (19) om. V 18 ἐν om. Καὶ 
δῆλον ὅτι---ἀπευϑύνεσθϑαι (19) delevi 20 ὀχνηροτέρως T: ὀχνηρότερον V 21 ἁπλῶς] 

ἄλλως V 
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» “ ~ ἈΝ ‘ 5 ~ \ ΄ 5 ~ 

ἔοιχε τυφλῷ βαδίζοντι χαὶ πολλὰ μοχϑοῦντι" xat γὰρ ὃ τὸν σχοπὸν ἀγνοῶν 

οὐχ ἐπίσταται τί ἀναγινώσχε!, ἀλλὰ νομίζει πάντα τὰ ἐν τῷ λόγῳ λεγό- 
Ἁ ΄ λέγ ὃ εὐλό: = Qi ‘ ap τὸ | ΦἘ ὰ > > baa) 

υενα ματὴν AS EQUAL. EVAOYWS OF XAL TO χρη ἥσιυον ζητοῦσιν, επειοὴ SAV 

Cie Ξρρχσθηθ Ga πο ΡΥ ΘΙ ΕΙ ΡΩΝ ; τῇ γινώσχῃ ἕχαστος τὸ Ex τοῦ συγγράμματος ἀναφυόμενον χρήσιμον, προϑυ- 

ν or υότερον ἀναγινώσχει TO SU{Ypauua. χαὶ τὴν αἰτίαν δὲ τῆς ἐπιγραφῆς 
DA La 5 fenonita ye a Δ ΟΥ̓ ΚΡ > ᾿ ΄ - 

εὐλόγως ζητοῦσιν, ἐπειδὴ εἰ χαὶ ϑέλει ἢ ἐπιγραφὴ σύμφωνος εἶναι τῷ 

σχοπῷ χαὶ τὸν σχηπὸν ἐν συντόμῳ περ eye (οἷον ὥσπερ ἐπιγέγραπται 
- τὶ 

ay ae ῦ, ἐπειδὴ πε εν οὐρονοῦ σχοπὸν ee be ἀλλ ὩΣ πολλ τ. 

10 βουλόμενος Περὶ on ογισμῶν ἘΣ ἐπειδὴ περὶ συλλογισμῶν aay t 

éxet. ἐπειδὴ οὖν πολλάχις ἀσαφὴς εὑρίσχεται ἢ ἐπιγραφή, εὐλόγως ζητεῖται 
\ 

ἥ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς. εὐλόγως δὲ χαὶ τὸ γνήσιον ζητεῖται, ἐπειδὴ γινώ- 

σχόντες ὅτι Ἰνήσιόν ἐστι τοῦ ἀνδρὸς τὸ σύγγραμμα διὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ 
ἀνδρὸς προϑυμότερον αὐτὸ ἀναγινώσχομεν" χαὶ γὰρ πολλοὶ οὔχ εἰσιν ἱχανοὶ 

15 χρῖναι εἴτε χαλῶς ἔχουσι τὰ | ἐν τῷ eure τως λεγόμενα εἴτε οὔ, ἀλλ 162r 

ἀγαπητὸν ἡγοῦνται τὸ ἀχολουϑῆσαι τῇ δόξῃ τοῦ ἀνδρός. ἣ διὰ τοῦτο 

ζητεῖται τὸ γνήσιον, ἐπειδὴ εἰσὶ χαὶ νόϑα συγγράμματα. 
XY δι Pr. ») ese 

Γίνεται δὲ νόϑον σύγγραμμα κατὰ τέσσαρας τρόπους" ἣ γὰρ δι oe 

utav, χαὶ ταύτην διττήν: ἢ γὰρ δι᾿ ὁμωνυμίαν τῶν συγγραψαμένων 7 δι᾿ 

90 ὁμωνυμίαν τῶν συγγραμμάτων. χαὶ δι’ ὁμωνυμίαν τῶν συγγραψαμένων, 

ὡς ὅταν εὑρεϑῶσι δύο τινὲς ὁμωνύμως λεγόμενοι χαὶ ποιήσῃ ὃ μὲν εἷς 

σύγγραμμα Περὶ ψυχῆς ὃ 6& ἕτερος σύγγραμμα Περὶ οὐρανοῦ" τότε γὰρ διὰ 
τὰ ¢ , ~ A Ae C , ΤΩ ar ~ i , 5 

τὴν ὁμωνυμίαν τῶν συγγραψαμένων νοϑεία γίνεται τῶν συγγραμμάτων 

νομίζεται γὰρ τὸ τούτου ἐχείνου εἶναι καὶ τὸ ἐχείνου τούτου. δι᾽ ὅμωνυ- 

25 μίαν δὲ τῶν συγγραμμάτων, ὡς ὅταν εὑρεϑῶσ' τινες διαφόρῳ ὀνόματι λεγό- 
΄ , ΄ ‘ Vv 

μενοι χαὶ ποιήσωσιν ἀμφότεροι συγγράμματα τὸν αὐτὸν σχοπὸν ἔχοντα, 
Ἁ ~ ἊΝ ΄ ~ , = 4 ‘ 

οἷον ἀμφότεροι Περὶ ψυχῆς. χαὶ μὴ ἐπιγράψωσι τὰ οἰκεῖα ὀνόματα ahha. 

μόνον τὸ τοῦ συγηράμματος ὄνομα" τότε γὰρ διὰ τὴν τῶν συγγραμ- 
, ~ wv > 

μάτων δμωνυμίαν νοϑεία γίνεται" νομίζεται γὰρ τὸ ἐχείνου τοῦ ἄλλου εἰναι 

80 χαὶ τὸ τοῦ ἄλλου ἐχείνου. 

Κατὰ δεύτερον δὲ τρόπον γίνεται νόϑον σύγγραμμα διὰ φιλοτιμίαν 

4 ἀναφαινόμενον Καὶ 4, 5 προϑυμοτέρως KT 6 εἰ om. Brand. 

7 περιελεῖν ὁ 8 ἐπειδὴ ---οὐρανοῦ om. ὁ 9 χαὶ ἀσαφὴς Brand. παρα- 

γραφή ὁ ᾿Αριστοτέλης om. V ἐπέγραψεν] ἔγραψεν T 10 συλλογισμοῦ (alt. 1) T 

11 εὑρ.] ἐστιν V παραγραφὴ (superscr. ἐπὶ) ὁ 12 παραγραφῆς ¢ 14 προϑυ- 

μότερον Par. 2089: προϑυμοτέρως KT Ve 15 λεγόμενα] κείμενα Ve 19 χαὶ tad- 

την--καὶ δὲ ὁμωνυμίαν (20) om. K: χαὶ ταύτην-- γὰρ δι ὅμων. om. V 19.20 τῶν 

συγγραμμάτων ἣ δι᾿ op. τῶν συγγραψαμένων V 20 post alt. ὅμων. add. μὲν T 

21 ποιήσει ὁ εἷς om. V 22 ἕτερος om. V 22.23 διὰ thy ὁμων. δύ 

ὅμων. V 24 νομίζεται--- συγγραμμάτων (25) om. Κα post γὰρ add. καὶ T 

25 ante ὡς add. xat ὁ 26 περιέχοντα V 28 μόνου ὁ γὰρ om. Τὸ 

28. 29 διὰ τὴν Op. τῶν συγγρ. ‘T: δι ὃμ. τῶν σ. V 29 νοϑεία] νόϑον KVe 

τοῦ] τὸ ὁ 30 tod (ante ἄλλου) Paris. 2089: om. KT Ve ante éxelvov add. 

πὸ Τὸ 31 χατὰ δεύτερον -- ἀναγινώσχεσϑαι (p. 82,2) post προσχτώμενοι (p. 82,12) 

transp. V δεύτερον] τρίτον V γόϑον γίνεται colloc. Καὶ 

Comment. in Arist. XVIII 2. Day. Proleg. et in Porph. Isag. 6 
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ἥτοι χενοδοξίαν, ὡς ὅταν τις εὑρεϑῇ ἀφανὴς χαὶ εὐτελὴς χαὶ βουλόμενος 

ποιῆσαι τὸ οἰχεῖον σύγγραμμα Eve EEN OO at ἐπιγράψῃ ὄνομα ἀρχαίου xat 

ἐνδόξου avopos, ἵνα διὰ τῆς ἀξιοπιστίας τοῦ ἀνδρὸς δεχτὸν τὸ παρὸν αὐτοῦ 

φαίνηται σύγγραμμα. 

5 Κατὰ τρίτον δὲ τρόπον γίνεται νόϑον σύγγραμμα δι᾽ αἰσχροχέρδειαν, 
¢ σ 
ὡς ὅταν τις βουλόμενος πόρον ἑαυτῷ περιποιήσασϑαι ποιήσῃ σύγγραμμα 

χαὶ ἐπιγράψῃ ἀρχαίου τινὸς ὄνομα, ὅπερ χαὶ ἐπὶ τοῦ [Πεισιστράτου φασὶ 

γενέσϑαι: χαὶ γὰρ λέγουσιν ὅτι ὃ Πεισίστρατος χύδην φερομένους τοὺς ᾿Θμή- 
ρου [ΠΕ Χοὺς ἡἠβουλήϑη συναγαγεῖν χαὶ διώρισε τοῦ τινα τοῖς φέρουσιν 

ῃ - 

10 αὐτῷ ̓ μηριχοὺς Wane χαὶ λοιπὸν ot πολλοὶ δι᾿ αἰσχροχέρδειαν ἐπλάτ- 

τοντο ο στίχους χαὶ ὡς ̓Ομήρου ὄντας ἐπέφερον αὐτῷ χέρδος ἐντεῦϑεν προσ- 
χτώμενοι. 

Κατὰ τέταρτον δὲ τρόπον γίνεται νόϑον σύγγραμμα δι᾿ εὔνοιαν τοῦ 
οἰχείου διδασχάλου: χαὶ γὰρ πολλοὶ ποιοῦσι συγγράμματα χαὶ διὰ τὴν 

15 εὔνοιαν τὴν πρὸς τὸν διδάσχαλον τὸ ὄνομα τοῦ οἰχείου διδασχάλου ἐπιγρά- τ 

φουσιν, ὅπερ χαὶ οἱ []υϑαγόρειο! ἐποίησαν: χαὶ γὰρ οὗτοι ποτ τὰ 3 

Χρυσᾶ ἔπη χαὶ πρὸς τιμὴν τοῦ οἰχείου διδασχάλου ἐπέγραψαν τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ. ἐπειδὴ οὖν, ὡς εἴρηται, πολλά εἰσι νόϑα συγγράμματα, τούτου χάριν 

ἀναγχαίως ζητεῖται τὸ γνήσιον, ἵνα γνῶμεν εἰ ἄρα αὐτοῦ εἰσιν ἣ ἄλλου. 

20 Διαχρίνονται 6 τὰ γνήσια συγγράμματα τῇ te ὕλῃ χαὶ τῷ εἴδει" τῇ 

ὅλῃ μὲν τῇ φράσει ἤγουν ταῖς λέξεσι, τῷ εἴδει δὲ τοῦτ᾽ ἔστι τοῖς ϑεωρή- 

ἄσεως χαὶ τῶν πὸ γινώσχομεν εἰ ἄρα 
ὕρωμεν τὴν φράσιν | καὶ τὰ ϑεωρήματα συνήϑη 109» 

μασι" χαὶ yao διὰ τῆς © 

αὐτοῦ εἰσι 7 οὔ: εἰ ip ξ 
Ψ“ 

τῷ avopt, γινώσχηυ. εν ὅτι αὐτοῦ ἐστι τὸ σύγγραμυα. 

τῷ σι Εὐλόγως δὲ χαὶ ἢ εἰς τὰ χεφάλαια διαίρεσις ζητεῖται, ἐπειδὴ γινώ- 

σχόντες τὰ ἐν τοῖς χεφαλαίοις λεγόμενα ἀχριβῶς τὸ ὅλον γινώσχομεν" χαὶ 

γὰρ ὥσπερ γινώσχοντες ἐχ ποίων μερῶν συνίσταται ὃ ἄνϑρωπος ἀχριβῶς 

τὸ ὅλον γινώσχομεν, οὕτω χαὶ τὰ ἐν τοῖς χεφαλαίοις λεγόμενα γινώσχοντες 

ἀχριβῶς τὸ ὅλον γινώσχομεν. εὐλόγως δὲ ual 4 τάξις ζήτει τς ἵνα μὴ τὰ 

80 ὀφείλοντα πρῶτα ἀναγινώσχεσθϑαι τελευταῖα ἀναγνῶμεν ἣ ἐχ τοῦ ἐναντίου 

1 εὑρεϑῇ om. Te εὐτελὴς καὶ ἀφανὴς colloc. Καὶ aat (ante βουλ.) om. Te 

2 ποιήσασϑαι Καὶ ἐπιγράψη -- σύγγραμμα (4) om. V 5 τρίτον] δεύτερον V 
νόϑον γίνεται colloc. Καὶ 5 et 10 αἰσχροκερδίαν K 6 xat ποιήση V: ποιήσει ὁ 

sory. γράμμα T 8 6 om. V 9 ἐβουλήϑη V post συναγαγεῖν add. 

αὐτούς KTVe: om. Par. 2089 διώρισε] δὴ ὥρισε KTc 10 ὁμηρικοὺς] ὁμήρου KV 

10. 11 ἔπλαττον ΚΥ͂ 11 ἐπέφερον] ἀπέφερον KVe αὐτῷ] αὐτοὺς V 
15 ἐπιγρ. διδασχ. colloc. Te 16 xat γὰρ --ἐποίησαν om. V οὗτοι Par. 2089: 

αὐτοὶ KTe 16.17 ta yp. ἔπη éz. coll. Καὶ 16. 18 ποιήσαντες τὰ yo. ἔπη ἐπέγραψαν 

τὸ ὄν. τοῦ oix. διὸ. πρὸς τιμὴν αὐτοῦ T: ποιήσαντες τὰ yp. ἔπη ἐπέγραψαν πρὸς τιμὴν τοῦ 

olz. διὸ. τὸ ὄν. αὐτοῦ ς 19 Cnt. ἀναγχ. coll. ¢ χαὶ τὸ γνήσιον T 
20 γνήσια] ἴδια V 21 ἤγουν] ἤτοι Brand. δὲ om. T 22 ywwoxdpeva C 
23 εἰσι] εἰσι tod ποιήσαντος Te: ἐστι τὸ σύγγραμμα V οὔ] ἄλλου Υ 21 μερῶν] 

pev V ὁ om. V 28 xai om. Brand. 29 ἀχριβῶς om. V ἡ] je 
30 πρῶτον T avayty.] ζητεῖσθαι V éx τοῦ ἐναντ.] χαὶ τὸ ἐναντίον Te 
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\ ay ~ 5 7 τ ~ > ~ ΟῚ ᾿ ar 

τὰ ὀφείλοντα τελευταῖα ἀναγινώσχεσϑαι πρῶτα ἀναγνῶμεν. εὐλόγως GE 
\ ξ΄ ~ ~ ’ a a 5 ~ 

yal ὃ διδασκαλιχὸς τρόπος ζητεῖται, ἵνα Ἰνῶμεν ποίῳ διδασχαλικῷ τρόπῳ 
, , ΄ ~ ~ af ‘ 

χέχρηται: χαὶ γάρ, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς μαϑησόμεϑα, πολλοί εἰσι διδασκαλιχοὶ 
/ 5 ia ΄ 5 ~ 

τρόποι. εὐλόγως δὲ χαὶ ἢ ὑπὸ τί μέρος ἀναφορὰ ζητεῖται, ἵνα μὴ νομί- 

5 σωμεν τὰ μὲν ὑπὸ τὸ ϑεωρητιχὸν ἀναγόμενα ὑπὸ τὸ πραχτιχὸν ἀνάγεσθαι, 
‘ Sy id \ \ \ Cc \ . a , Ὁ" - xX C ~ \ ς Ὁ» 

τὰ δὲ ὑπὸ τὸ πραχτιχὸν ὑπὸ τὸ ϑεωρητιχόν. ἐν οἷς σὺν Yew χαὶ ἢ πρᾶξις. 

Br. 

Μαϑόντες τὰ εἰωϑότα λέγεσϑα: χεφάλαια ἔλϑωμεν καὶ ζητήσωμεν αὐτὰ 

χαὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος συγγράμματος ὀχτὼ τὸν ἀριϑμὸν ὄντα. ἀλλὰ πρῶτον 

10 περὶ τοῦ σχοποῦ διαλάβωμεν. ἰστέον ὅτι ὁ σχοπὸς χαὶ συμπεφώνηται χαὶ δια- 

πεφώνηται" χαὶ συμπεφώνηται μέν, ἐπειδὴ πάντες ὁμολογοῦσιν ὅτι σχοπὸν ἔχει 

περὶ τῶν πέντε φωνῶν διαλαβεῖν, τοῦτ᾽ ἔστι περὶ γένους περὶ εἴδους περὶ δια- 

φορᾶς περὶ ἰδίου περὶ συμβεβηκότος. καὶ τοῦτο πιστοῦται ἐξ αὐτοῦ" χαὶ γὰρ 

αὐτὸς λέγει ἐν τῷ προοιμίῳ ὅτι ἀναγχαῖόν ἐστιν εἰπεῖν τί γένος χαὶ τί 

15 εἶδος χαὶ τί διαφορὰ xat τί ἴδιον χαὶ τί συμβεβηκός. διαπεφώνηται 

δέ, ἐπειδὴ οἵ Ὁ" λέγουσιν ὅτι οὐ δι᾿ ἄλλο τι διαλαμβάνει περὶ τῶν πέντε 

φωνῶν εἰ μὴ δι᾽ αὐτάς, τοῦτ᾽ ἔστι διὰ τὸ παραστῆσαι ἡμῖν τὸ ἐξ αὐτῶν 

GR ἀναφυόμενον χρήσιμον, ἕτεροι δὲ λέγουσιν ὅτι διὰ τὰς Κατηηγορίας ᾽Αριστο- 

τέλους διαλαμβάνει περὶ αὐτῶν" ἐπειδὴ γὰρ ὁ ̓ Αριστοτέλης ἐν ταῖς Κατη- 

20 γορίαις περὶ πάντων τῶν ὄντων δ το Ξ t, εἰς δὲ τὴν τῶν ὄντων διδα- 

σχαλίαν συμβάλλονται ἡμῖν αἱ φωναί (διὰ γὰρ τῶν φωνῶν δηλοῦνται τὰ 

πράγματα), τούτου χάριν περὶ τῶν πέντε φωνῶν διαλαμβάνει. ἄλλοι δὲ 

λέγουσιν ὅτι διὰ τοῦτο περὶ τῶν πέντε φωνῶν διαλαμβάνει, ἐπειδὴ ai πέντε 

φωναὶ So uDe ove ἡμῖν εἰς πᾶσαν φωνὴν ὑπὸ τὴν φιλοσοφίαν οὖσαν" 

25 ὥσπερ γὰρ ot γραμματιχοὶ ἐπενόησαν τὰ ὀχτὼ υέρη τοῦ λόγου ὑφ᾽ ἃ πᾶσα 

λέξις “Ελληνιχὴ | ἀνάγεται, καὶ ὥσπερ of ῥήτορες ἐπενόησαν τὰς δεχατρεῖς 10 τ 

στάσεις τ: ἃς πᾶν πολιτιχὸν ζήτημα ἀνάγεται, χαὶ ὥσπερ ὁ ᾿Αριστοτέλης 

ἐπενόησε τὰς δέχα χατηγορίας ὑφ᾽ ἃς πάντα τὰ ὄντα eee οὕτω χαὶ 

πᾶσα θοῦ ὑπὸ τὴν UBS οὖσα ὑπὸ tas πέντε φωνὰς ἀνάγεται" ἢ 

80 γὰρ γένος ἐστὶν ἢ εἶδος ἢ διαφορὰ ἣ ἴδιον ἢ COEDS 

"Or γὰρ πέντε εἰσὶν αἱ φωναί, δείχνυται ex διαιρέσεως τοιαύτης" 7 

τῦῦ ny ἐστιν ἢ γὰρ ἔναρϑρός ἐστιν 7 ἄναϑρος. | xat eveipibpos yey 

ἐχ διανοίας προβαλλομένη ὥσπερ ἣ τοῦ ἀνθρώπου, ἀναρϑρος δὲ ὥσπερ ἢ 

1 εὐλύγος T - 2 διδασχαλιχῶ om. V 6 ἐν--πρ.] ταῦτα ἐν τούτοις. ἐν οἷς ἡ 

πρᾶξις V: ἐν οἷς σὺν Yew χαὶ ἡ παροῦσα πρᾶξις c: om. Τ' 8 εἰωϑόντα Τ' LEQ. 

λέγ. coll. KTc 12 τοῦτ᾽ ἔστι] ἤτοι Tc περὶ εἴδ.] καὶ εἴδ. καὶ ὁ 15 xat τῇ 

diay. post συμβ. transp. V 16 StahavB.] λαμβ. ὁ 17 αὐτάς Par. 2089: 

ἑαυτάς KV: αὐτό Te διὰ om. Te ἡμῖν om. V 18 ὅτι om. Te 

19 γὰρ om. T 20 τῶν (post πάντων) om. V 22 ἄλλοι---διαλαμβάνει (23) 

om. Tc 23. 24 at πέντε φωναὶ] αὗται Tc 27.28 ἐπενόησεν 6 ἀρ. colloc. T 

28 ἐπενόησε] ἐποίησε V ἀνάγεται Te 30 διαφορὰ ἣ εἶδος colloc. Καὶ 
S 

dl yap ex δὲ corr. V δείκνυνται V 
6* 
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. 

- 35 7 Meh \ ‘2 ΄ 3 \ Ἃ 9760 δ or , τ 

τῶν ἀλόγων ζῴων χαὶ Ὥχος ὃ ano λίϑου ἢ ζύλου γινόμενος. χαὶ ἐχα- 

ἔρα ὃὲ τούτων διττή ἐστιν: ἢ γὰρ σημαντιχή ἐστιν ἢ pele χαὶ 

ἔναρϑρος usy χαὶ σημαντιχὴ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἄνϑρωπος χαὶ ἵππος" αὗται 

γὰρ καὶ ἔναρϑροί εἰσι, χαϑὸ ἀνθρώπων εἰσὶ φωναί, χαὶ σημαντιχαί, χαϑὸ 

ὃ χατὰ πραγμάτων τίϑενται. ἔναρϑρος GE χαὶ ἀσήμαντος ὡς ἐπὶ τοῦ ἵππο- 

od τίϑεται χατὰ πράγματος" 
᾿ , ~ 4‘ 5 , i 

χένταυρης" τοῦτο γὰρ ἀσήωυαντόν ἐστιν, ἐπειὸ i it h .- 

οὔτε γὰρ ἔστιν ἱπποχένταυρος. ἄναρϑρος δὲ χαὶ σημαντικὴ ὡς ἐπὶ τῆς 
ea τῶν χυνῶν- αὕτη γὰρ χαὶ ἀναρϑρός ἐστι, χαϑὸ οὐχ ἔστιν ἀνθρώπου 

© χαὶ σημαντιχή, χαϑὸ τ: παρουσίαν 7 ξένου 7% φίλου. avapdoos 

10 ὃὲ χαὶ ἀσήμαντος ὡς ἐπὶ τοῦ ἤχου τοῦ ἐχ λίϑου ἣ ξύλου γινομένου" αὕτη 

a0 ἢ φωνὴ ς αντός ἐστιν" οὔτε γὰρ τίϑεται χατὰ πράγματος. 

Τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων of φιλόσοφοι περὶ τῆς ἀνάρϑρου φωνῇς 

οὐ διαλαμβάνουσιν οὔτε ὃὲ περὶ τῆς ἐνάρϑρου χαὶ ἀσηυάντου φωνῇς" οὗτοι 

γὰρ περὶ πράγματα χαταγινόμενοι τῶν Coat μένων φροντίζουσι. περὶ 

15 τούτων δὲ τοῖς γραμματιχοῖς μελέτω οὗτοι γὰρ ὡς περὶ φωνὰς χατατγινό- 

μενοι οὐ πάνυ τῶν σημαινουένων φροντίζουσι. περὶ δὲ τῆς ἐνάρϑρου χαὶ 

σημαντιχῆς φωνῆς διαλαμβάνουσιν ot φιλόσοφοι, χαὶ ΞΡ ταύτης οὐ πάσης" 
. 

ἰστέον γὰρ ὅτι ἢ ἔναρϑρος χαὶ ση ἽΠΠΟΥ τ es διττή ἔστιν. ἢ γὰρ μεριχή 
ἊΝ ty A ? 

ἐστιν 7 χαϑόλου. χαὶ μεριχὴ ὑέν, ὡς ὅταν εἴπωμεν ᾿ Σωχράτης᾽ ᾿ Πλάτων 
ε - \ , > ΄ av Oo ΝΜ cw aie, hae 

20 (ταῦτα γὰρ μεριχά εἰσι), χαϑόλου δέ, ὡς ὅταν εἴπωμεν “ ἄνϑρωπος᾽ ἵππος 
— 

ταῦτα yap χαϑόλου εἰσι. περὶ οὖν τῆς μεριχῆς od διαλαμβάνουσιν, ἐπειδὴ 

τὰ μεριχὰ ἀόριστα χαὶ ἀπερίληπταά εἰσιν, ἀλλὰ περὶ τῆς χαϑόλου διαλαμ- 
βαάνουσιν. 

Αὕτη οὖν ἣ ἔναρϑρος χαὶ σημαντιχὴ χαϑόλου φωνὴ διττή ἐστιν" 7 
‘etat τὸ ἐπὶ τῆς οὐσίας γὰρ οὐσιώδης ἐστὶν ἣ ἐπουσιώδης. ἐπουσιῶδες δὲ λέγετ ἣ j Ί 

ὄν. Exdtepov δὲ τούτων διττόν ἐστιν χαὶ γὰρ τὸ ἐπουσιῶδες διττόν ἐστιν" 

τῷ σι 

~ 

ἢ γὰρ μιᾷ φύσει ἁρμόζει ἣ πολλαῖς φύσεσι. χαὶ εἰ μὲν ἘΠ: φύσεσιν 

ός, ὅπερ διττόν ἐστιν: ἢ γὰρ χωριστόν 
ἐστιν [ ἣ ἀχώριστον. χαὶ ΠΟ σον μέν ἐστιν ὡς ἐπὶ τοῦ χινεῖσϑαι (τοῦτο 108» 

χινεῖσϑαι, ἀλλὰ δύνα- 

149 παντὶ τ παρέ- 

ἁρμόζει, γίνεται τὸ χοινῶς συμβε βηχό 

80 γὰρ χωριστὸν συμβεβηχός ἐστι" δύναται γάρ τι ἀεὶ 

ται χαὶ ἠρεμεῖν. τοῦτο δὲ πολλαῖς φύσεσιν ἁρμόζει" καὶ 

λ πεται τὸ χινεῖσϑαι), ἀχώριστον Ἢ ὡς τὸ λεὺυχ 

ὃ. τοῦ om. KT ἀνθρώπου χαὶ ἵππου KT 4 εἰσὶν ἀνϑρ. coll. TV 5. 6 ἱππο- 
χένταυρος scripsi: ἱπποχενταύρου KTc: xévtavpos V 7 οὔτε] an οὐδὲ ? 

χένταυρος V 8 χαὶ eel ἄναρϑ. μὲν Καὶ: ἀναρϑ. ὁ 9 χαὶ σημ.] σημ. δὲ K 

φίλου] ἰδίου V 10 ante ἐπὶ add. ἡ ¢ ἤχου τοῦ éx om. V: ἐκ om. Te 

γινομένη Ve 11 οὔτε] ob Tc; an οὐδὲ ἢ 12 οὖν om. TVe ἀνάρϑρου] 

ἐνάρϑρου Te 18 φωνῆς om. V 14 περὶ---μελέτω (15)] τοῖς γραμματιχοῖς γὰρ 

μελέτω περὶ τούτου V 15 δὲ] γὰρ Καὶ ὡς om. K 17 διαλαμβ.] φροντί- 

ζουσι ς 19 μὲν om. ¢ 21 post διαλαμβ. add. οἱ φιλόσοφοι Καὶ 22. 28 διαλαμ- 

βάνουσιν om. K 25 ἐπουσιῶδες) ἐπουσιώδης Καὶ 26 χαὶ γὰρ τὸ] τὸ γὰρ Τὸ 
διττόν ἐστιν om. Τὸ 27 γὰρ om. Τὸ φύσεσι (bis) om. Te 28 ἁρμόζει 
om. TVe τὸ χοινῶς om. V 29 ἐστιν (post μέν) om. Tec 30 τις post 

χινεῖσϑαι transp. V 30. 81 δύναται xat om. KTe 81 πολαῖς T 
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τοῦ χόραχος" ταῦτα γὰρ ἀχώριστα συυβεβηχότα εἰσίν. οὔτε γὰρ ὁ χύχνος 

5 

πολλαῖς φύσεσιν ἁρμόζει: οὐ μόνον γὰ 
‘ 

» - 

‘ 

avs pi ‘ >. \ » ΄ ΄ eF 2/7 3 fy ~ AY 

δύναται μὴ εἶναι λευχὸς οὔτε ὁ χόραξ δύναται μὴ εἶναι μέλας. ταῦτα OF 

0 ὃ χόραξ ἐστὶ μέλας ἀλλὰ χαὶ ὁ 
207. \ ΄ 5 ΄ ΄ ΄ ΧΡ \ Ξ \ " \ κ᾿ \ ν᾿ 

Αἰϑίοψ, χαὶ πάλιν οὐ μόνον ὁ χύχνος ἐστὶ λευχὸς ἀλλὰ χαὶ ἢ χιὼν χαὶ τὸ 
\ ~ / ΄ oe AN ΄ ΄ VN 5 aa 

5 Ψιμύϑιον. εἰ δὲ μιᾷ φύσει ἁρμόζει, γίνεται τὸ ἴδιον ἐπουσιῶδες, ὡς ὅταν 
4 

( 

~ . 

εἴπωμεν τοῦ μὲν ανϑρώπου ἴδιον ε 
΄ ναι τὸ γελαστιχὸν τοῦ ὃξ ἵππου τὸ 
σ Y> \ 7 ~ ΄ ΄ 

χρεμετιστιχόν. ὅϑεν καὶ ἴδια λέγονται παρὰ τὸ ἰδίως μιᾷ φύσει ὑπάρχειν" 
, ~ > / δ - \ ~ 

χαὶ Ἰὰρ μόνῳ τῷ ἀνθρώπῳ παρέπεται τὸ γελᾶν χαὶ μόνῳ τῷ ἵππῳ τὸ 
ize χρευετίζειν. 

τά \ mu >] ~nr aX 4s n , 5 ~ A ~ / id LF δ 

10 Καὶ τὸ οὐσιῶδες ὃξ πάλιν διττὸν ἐστιν’ Ἢ γὰρ μιὰ φύσει ἀρμοξζει Ἢ 
~ ΄ \ > X ~ ΄ a li > ~ a4 Ag 

πολλαῖς φύσεσι. χαὶ εἰ μὲν πολλαῖς φύσεσιν apyoler, Ἢ EV τῷ τι ἔστι 

χατηγορεῖται χαὶ γίνεται τὸ γένος (ἐρωτώμενοι γὰρ τί ἐστιν ἄνϑρωπος τὸ 
{a τὰ 3 , et . ΓᾺ ΕὟΡ Οὔσης: ) a ~ ΄ lw , 5 

yévos ἀποχρινόμεϑα λέγοντες “Cov, ὅπερ πολλαῖς ἁρμόζει φύσεσιν" οὐ 

μόνον yap 6 ἄνϑρωπος ζῷον ἀλλὰ χαὶ ὁ ἵππος ual ὃ χύων χαὶ ὃ Bods), 7 

15 ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι κατηγορεῖται καὶ γίνεται ἢ διαφορά" ἐρωτώμενοι γὰρ 
~ “5 ἌΣ ἐς , σ 5 . 5 

ὁποῖόν τί ἐστιν ἄνϑρωπος λέγομεν ὅτι λογιχόν, τὴν διαφορὰν ἀποχρινόμενοι. 
~ ὯΝ 5 ~~ , c Fie 5 , \ ΄ SPC , >) [2 

τοῦτο δὲ πολλαῖς φύσεσιν ἁρμόζει" οὐ μόνον {ao 6 ἀνϑρωπός ἔστι λογιχόν, 
ΟῚ wv . ~ ΄ a“ , 5 - 

ἀλλὰ ual ἄγγελος καὶ δαίμων. εἰ ὃὲ μιᾷ φύσει ἁρμόζει, ἣ πάλιν ἐν τῷ 

τί ἐστι χατηγορεῖται χαὶ γίνεται τὸ εἶδος (ἐρωτώμενοι γὰρ τί ἐστι Σωχρά- 
\ ΄ Ἂς “ » ¢ ᾿ Ξῷ » ΄ ς - a. ~ ΄ 

90 τῆς “ual λέγοντες ὅτι ἀνῦρωπος τὸ εἶδος ἀποχρινόμεϑα, τοῦτο Ge pig φύσει 

ἁρμόζει: υόνοις γὰρ τοῖς ἀνθρώποις ἁρμόζει ἣ τοῦ ἀνθρώπου φωνή), 7, 
ρμο-Ξ ὃ ats γάρ ΠΣ ΐ AE ΕΞ fj, Be (VU PWT i is “I 

ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι χατηγορεῖται καὶ γίνεται τὸ οὐσιῶδες ἴδιον, οἷον ὡς 
σ / , ΄ % >] ~ A la 

ὅταν ἐρωτώμενοι ὁποῖόν τί ἐστιν ὃ ἄνϑρωπος εἴπωμεν “vod xal ἐπιστήμης 
> 7 ~ \ ΄ - > ΄ 

δεχτιχόν - τοῦτο {ao ἰδίως μόνῳ τῷ ανϑρώπῳ πρόσεστιν. 
cy ~ ~ ~ ΄ INID con Vv 

25 Πέντε οὖν οὐσῶν τῶν φωνῶν, ὡς ἐδίδαξεν ἢ διαίρεσις (ἔστι γὰρ γένος 
a - 2 VSN ΄ σ΄ ΄ ~ ~ 

εἶδος διαφορὰ ἴδιον συμβεβηχός), πέντε εἰσὶ χαὶ οἱ τρόποι τῶν χατηγοριῶν 
~ τω ~ > » ΄ - ~ ΄ ΄ 

τῶν φωνῶν, τοῦτ᾽ ἔστι πέντε τρόποι εἰσὶν οἱ χατὰ τῶν φωνῶν τούτων φερό- 
v , ~ ΄ ~ ~ ‘ 

μενοι" ἔστι γὰρ τί ἐστιν, ὁποῖόν τί ἐστιν, ὁποῖόν ἐστι χαὶ ποῖόν ἐστι xat 

πῶς ἔχει. χαὶ τὸ μὲν γένος χαὶ τὸ εἶδος ἐν τῷ τί ἐστι. χατηγοροῦνται 
f2 , =m Ἂς A fe 3) ΤΟΝ X IE. G = ow, XN ie ~ ν ἥν Ν 

80 (ἐρωτώμενοι γὰρ τί ἐστι τὸ προσιὸν 7 ἀνϑρωπος λέγομεν ἡ ζῷον, χαὶ θοῦ 
x ay ~ ᾿ > \ \ i bl > ¢ 9.x S$ ‘ \ \ YD 

τὸ μὲν ζῷον γένος ἐστὶ τὸ δὲ ἄνϑρωπος εἶδος), ἢ δὲ διαφορὰ χαὶ τὸ τόιον 

οὐσιῶδες ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι κατηγοροῦνται (ἐρωτώμενοι γὰρ ὁποῖον τί 
> wv \ ma δ Ν 4 nN ~ ΝΟ ie) 7 °° [4 \ ~iNES AS 

εστι TO TPOSGLOV 7 λογικὸν λέγομεν Ἢ νη χαι ἐεπιστημῦὴς OSXTLAOV, χαὶ τοοὺ 

2 pr. μὴ om. V 3 μόνος V 4 ἐστι om. V λευχὸν Te Ὁ ψιμμόϑιον KT 

6 εἴπωμεν] λέγωμεν V 7 λέγεται Te φύσει μιᾷ colloc. Te 8 παρέπεται] ὑπάρ- 

σι (sic) V ᾿ γελᾶν] γελαστιχὸν ὁ 19. 14 ὅπερ---ζῷον om. ὁ 13 ἁρμόζει πολλαῖς 

colloc. V 14 γὰρ 6 om. V χαὶ ὁ ἵππος χαὶ ὁ Bods καὶ 6 κύων Te: χαὶ ἵππος 

zat κύων χαὶ Bods V 16 ὅτι om. V 17 ἁρμ.} ὑπάρχει KTe ἐστι om. V 

λογιχός Te 20 ὅτι om. V 21 ἡ τοῦ ἀνϑρ. φωνὴ τοῖς avdp. ap. coll. Te 

wo oom. KT 24 ἰδίως ἤγουν ἰδιαζόντως V 95 πέντε-- πῶς ἔχει (p. 86,11) 

eicias ἐδίδαξεν] ἐδείξαμεν V 26 συμβ. ἴδιον διαφορά colloc. V ἴδιον 

χαὶ συμβ. Τὸ 28 τί ἐστιν] εἰπεῖν ὁ ὁποῖόν tt] καὶ ποῖον V!: χαὶ ποῖόν τι V" 

ante ὁπρῖόν ἐστι add. zat V 29 χατηγοροῦνται Par. 2089: κατηγορεῖται KT Ve 

30 et 33 προϊὸν KTec 32 ὁποῖον] ποῖον (bis) V χατηγορεῖται Καὶ 
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΄ ‘ 5 \ 1 ~ 2 > \ Y> 

τὸ μὲν λογιχὸν δια φορά ἐστι τὸ GE νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν ἴδιον 164r 

ἣν 
- ᾿» >) ~ > ~ 

gees το τὸ δὲ ἴδιον ἐπουσιῶδες ἐν τῷ ὁποῖόν ἐστι χατηγορεῖται (ἐρω- 
6 A 

Evol γὰρ ὁποῖόν ἐστι ἄνϑρωπος λέγομεν γελαστιχὸν χαὶ ὁποῖόν ἐστιν ae Ἔ 

ἣ ἵππος λέγομεν χρεμετ mr τὸ ὃὲ ἀχώριστον ἐσσι» ἐν τῷ ποῖόν 
2 7 Η͂ 5 ΄ ΄ » ΄ 7 \ 

ἐστι χατηγορεῖται (ἐρωτώμενοι γὰρ ποῖόν ἐστιν ὁ χόραξ λέγομεν μέλαν χαὶ 

ποῖόν ἐστι χύχνος λέγομεν λευχόν), τὸ δὲ χωριστὸν συμβεβηχὸς ἐν τῷ πῶς Σ 
- ss = y 

ἔχει χατηγορεῖται" ἐρωτώμενοι γὰρ πῶς ἔχει Σωχράτης λέγομεν ὅτι ὑγιαίνει 
~ ~ Asn \ ¢ , v 

ἢ χινεῖται. δέδειχται οὖν ὅτι πέντε εἰσὶν at φωναί: ἔστι γὰρ γένος εἶδος 
vx ΄ ΄ - - 

διαφηρὰ ἴδιον χαὶ συμβεβηχός. χαὶ πέντε τρύπο! of χατὰ τῶν φωνῶν τού- 

των φερόμενοι" ἔστι γὰρ τί ἐστιν, ὁποῖόν τί ἐστιν, ὁποῖόν ἐστι, ποῖόν ἐστι 

~ Ὁ] 4 σ > aN / J \ > \ \ 

Αποροῦσι δέ tives λέγοντες ὅτι οὐχ εἰσὶ μόναι πέντε φωναὶ ἀλλὰ χαὶ 

0 ὃος διαφορὰ SEE Bynes ἴδιον οὐσιῶδες χαὶ ἴδιον ἐπου- 

obs ἔστιν εἰπεῖν ὅτι περὶ φωνῶν ἐστιν SNe μία δὲ 
\ > ~> 

φωνή ἐστι τὸ ἴδιον οὐσιῶδες ual τὸ ἴδιον ἐπουσιῶδες" εἴτε γὰρ οὐσιῶδές ( 

ἐστιν εἴτε ἐπουσιῶδες, ἴδιον λέγεται. ἐπεὶ χατὰ τοῦτον τὸν λόγον πλείονες 
- ΄ lg > 

τῶν ἕξ φωνῶν εἰσιν" ἔστι γὰρ συμβεβηχὸς χωριστόν, ἔστι δὲ xat TES Le 

ἀλλὰ μία φωνή ἐστι χαὶ τὸ χωριστὸν συμβεβηχὸς χαὶ τὸ ἀχώριστον: εἴτε 
Χ γὰρ χωριστόν ἐστιν εἴτε αἰ γάριας τον, συμβεβηχὸς λέγεται. ταῦτα μὲν ἐν 

7 

3 , aX σ 5 ~ \* J ΡΣ a \ A. TOPs 3 δ. μ᾽ ’ 

Ἰστέον δὲ ὅτι οὐσιῶδες μέν ἐστιν ὃ παρὸν μὲν σώζει ἀπὸν δὲ φϑείρει, 
ὡς ἐπὶ τοῦ λογιχοῦ" τοῦτο γὰρ οὐσιωδῶς πρόσεστι τῷ ἀνθρώπῳ: παρὸν 

μὲν γὰρ σώζε! τὸν ἀνϑρωπον, ἀπὸν δὲ φϑείρει αὐτόν: οὐ δύναται yap 

ἄνϑρωπος χωρὶς τοῦ λογιχοῦ εἶναι. ἐπουσιῶδες δέ ἐστιν ὃ οὔτε παρὸν 

σώζει οὔτε ἀπὸν φϑείρει, ὡς ἐπὶ τοῦ λευχοῦ" τοῦτο γὰρ οὔτε παρὸν σώζει 

τὸν ἄνϑρωπον οὔτε ἀπὸν φϑείρει: ἐνδέχεται yap τὸν ἀνϑῦρωπον χαὶ εἶναι 
λευχὸν χαὶ uh εἶναι χαὶ ὅμως συνίστασϑαι. τὸ δὲ λευχὸν τοῦ χύχνου χαὶ 

. ry ~ 30/7 5 , ΄ > v \ ΄ Sy 
τὸ μέλαν tod Αἰϑίοπος ἀχώριστα εἰσι συμβεβηχό τα" οὔτε γὰρ χύχνον ἐνδέ- 

. > 5 v , ys ~ ~ 

χεται μὴ εἶναι λευχὸν οὔτε Αἰθίοπα ux εἶναι μέλανα. ταῦτα ἔχομεν εἰπεῖν ‘ 
~ ~ 5 Tae \ c > 4 -ἠ 

περὶ TOD GKOTOV. ἔν OLS UAL Ἢ οξυτερα πρᾶξις. 

1 ἐστι διαφορὰ colloc. V 2 τὸ δὲ ἴδιον] xat τὸ ἴδιον δὲ KTe ὁποῖον K*T?e; 
ὁποῖόν τι ΚΙΤῚΥ 3 οἱ 4 ὁ (bis) om. KTc 4 ποῖον] ὁποῖον Te 

5 0 om. TVc μέλας KTc 6 λευχός KTc χωριστὸν δὲ colloc. Te 

7 ott om. V 8 at om. V 9 συμβεβηχὸς ἴδιον Stay. (zat om.) colloc. V 10 ante 

ὑποῖόν ἐστι et ποῖόν ἐστι add. zat V 12 πέντε μόναι colloc. TVe 13 ἴδ. ἐπουσ. 

zai to. ovo. colloc. V 16 κατὰ τὸν λόγον αὐτῶν V 17 συμβ. ἀχώριστον zat 

χωριστὸν συυβ. V 18 ἀλλὰ--- ἀχώριστον om. K καὶ τὸ χωρ. συμβ. om. ὁ 

συμβεβηκὸς (post χωριστὸν) om. T post aywp. add. συμβεβηχός V 19 ἀχώρ. 
ἐστιν εἴτε ywp. colloc. V εἴτε ἀχωρ.] ἢ aywp. KT 19. 20 ταῦτα μὲν ἐν 

τούτοις om. K 21 δὲ] οὖν Καὶ alt. μὲν om. Ke 22 ὡς ἐπὶ --ῳϑείρει 

αὐτόν (23) om. KTc 25 ὡς éext—ovetper (26) om. TV 26 pr. τὸν ἄνϑρωπον 

Laur. 72,5: om. Ke 27 εἶναι χαὶ μὴ εἶναι λευχὸν colloc. V zat (ante ὅμως) 

om. K δὲ] yao KVe 28 ἀχώριστόν ἐστι συμβεβηχός KTe 29 Αἰϑίοπα] 

χόραγχα V 90 ἐν οἷς σὺν ϑεῶ ἡ πρᾶξις V: om. T 
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Madovtes τὸν σχοπὸν τοῦ παρόντος συγγράμματος ἔλθωμεν ἐπὶ τὸ 
,ὔ σ la , , 

χρήσιμον. ἰστέον ὅτι τὸ χρήσιμον τοῦ παρόντος συγγράμματος τριττόν 

ἐστι χρησιμεύει γὰρ χαὶ εἰς τὰς Κατηγορίας ᾿Αριστοτέλους χαὶ εἰς πᾶσαν 
> 

5 τὴν φιλοσοφίαν χαὶ εἰς τὰς διαλεχτιχὰς μεϑόδ 
- 

ὅους. χαὶ εἰς μὲν τὰς Karty- 
> , NN yoptas ᾿Αριστοτέλους χρησιμεύει, ὅτι ἐν ταῖς Κατηγορίαις διδάσχει ἡμᾶς ὁ 

A ~ als ΄ ~ a a 7 aA 5 ~ 

᾿Αριστοτέλης περὶ τῶν δέχα γενιχωτάτων γενῶν, διδάσχει δὲ ἡμᾶς ἐν τῷ 

παρόντι συγγράμματι τί ἐστι γένος χαὶ πάλιν ὅτι τὰ γένη | τῶν 

εἰσι γένη χαὶ διὰ τῶν διαφορῶν διαιροῦνται εἰς τὰ εἴδη" χαὶ γὰρ τ 
«ΠΝ ~ ~ ‘ ai IN) \ \ 

10 ὅπερ ἐστὶ γένος, διὰ τῶν διαφορῶν, Out δὲ διὰ τοῦ λογιχοῦ χαὶ τοῦ ἀλόγου, 

ΡῈ 
ζῷον, 

, © @ 

διαιρεῖται εἰς τὰ εἴδη, οἷον εἰς τὸ λογιχὸν ζῷον χαὶ εἰς τὸ ἄλογον ζῷον. διδάσχει 

δὲ ἡμᾶς ἐν τῷ παρόντι συγγράμματι χαὶ τί ἐστιν εἶδος χαὶ τί ἐστι διαφορά. 

ual πάλιν ἐπειδὴ τὰ γενιχώτατα γένη ὅρους οὐχ ἐπιδέχονται (6 yap ὅρος 

ἀπὸ ένους χαὶ συστατιχῶν διαφορῶν σύγχειται, οἷον ὁ ἄνϑρωπός ἐστι ζῷον 

15 λογικὸν ϑνητὸν νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν: ἰδοὺ τὸ μὲν ζῷον {τ ἐστὶν 

ai δὲ λοιπαὶ συστατιχαὶ διαφοραί. τὰ δὲ γενιχώτατα γένη οὐχ ἔχουσιν 

ὑπεραναβεβηχὸς γένος τὸ ὀφεῖλον τεϑῆναι. ἐν τῷ ὅρῳ: τούτου χάριν οὐχ 

ue παρόντι 
΄ 

A Ἰενιχῶτα- 

ἐπιδέχονται ὅρον. ἀλλὰ διὰ ἰδίου δηλοῦνται), διδάσχει [ὃὲ] ἡμᾶς 

oF oy on συγγράμματι τί ἐστιν ἴδιον. χαὶ πάλιν ἐπεὶ τὰ πολλὰ τῶν 

o on RQ. Q x [0] Ἔ ὩΣ wr 20 τῶν γενῶν συμβεβηχότα εἰσὶν οἷον τὸ ποιὸν χαὶ τὸ ποσόν, 

ἐν τῷ παρόντι συ Πρ αι μᾶτε τί ἐστι συμβεβηχός. 

κ΄. οὖν ὅτι χρησιμεύεξι τὸ παρὸν σύγγραμμα εἰς τὰς ᾿Αριστοτέ- 
λους Κατηγορίας. εἰς πᾶσαν δὲ τὴν φιλοσοφίαν χρησιμεύει τὸ παρὸν σύγ- 

>) ράμμα οὕτως: εἰ ἄρα at ᾿Αριστοτέλους Κατηγορίαι εἰς πᾶσαν τὴν φιλο- 

295 σοφίαν συμβάλλονται (εἰσαγωγαὶ yoo εἰσι τῆς φιλοσοφίας χαὶ δι᾿ αὐτῶν 

πάντα τὰ ὄντα διδασχόυεϑα), συμβάλλεται δὲ ἢ παροῦσα πραγματεία εἰς 

τὰς ᾿Αριστοτέλους Κατηγορίας, ὡς δέδειχται, δῆλον ὅτι διὰ μέσου τῶν Κατης- 

wy 

ἐπὶ 9 
2 post patdvtes add. σὺν Bem KTc: om. V χαὶ ἐπὶ TV 3 post ἰστέον 

add. δὲ ¢ τριττόν Κ΄: τρίτον K!Ve: τετραχές T 4 χγρησιμεύει] χρήσιμον Brand. 

post χρησιμεύει yap add. τὸ παρὸν σύγγραμμα εἰς τὴν ἡμῶν αὐτῶν οὐσίαν. χοινωνιχοὶ γάρ 

ἐσμεν οἱ ἄνϑρωποι καὶ ἐξαγγέλλομεν (ἐξαγγέλομεν T) ἑαυτοῖς διὰ τῆς φωνῆς τὰ τοῦ νοῦ 
. 

γεννήματα, ὅϑεν χαὶ φωνὴ λέγεται παρὰ (διὰ K) τὸ φωτίζειν, φῶτες γὰρ ἐχαλοῦντο οἱ 

ἄνϑρωποι KTc 6 ᾿Αριστοτέλους χρησιμεύει om. V ἐν ταῖς χατηγορίαις post ἡμᾶς 

transp. T: om. V ὃ om. Te 7 δὲ] δὴ V an ἡμᾶς (Πορφύριος) ἢ 

8 τὰ γένη ὅτι coll. ὁ τῶν (ante εἰδῶν) om. V 9 xat yap—etdy (11) om. V 

10 τοῦ (ante ἀλόγου) om. T 11 διαιρεῖται post φημὶ δὲ colloc. Te τὸ ζῶον τὸ 
λογικὸν Τ' καὶ εἰς τὸ ἄλ. ζῶον om. V 12 alt. ἐστι om. V 14 σύγκειται 

post γένους transp. Κα διαφ. oust. colloc. Tc 6 om. KTe 15 γένος ζῶον 

colloc. ¢ 16 an αἱ δὲ λοιπαὶ (λέξεις) ἢ (cf. p. 91,13) 17 ἐπαναβεβηχὸς V 

yévos om. K τεϑεῖναι KVe 18 ἰδίων VY: tod ἀιδίου ὁ δὲ delevi 

19 ἴἔδιον---τί ἐστι (21) om. Te: in mrg. suppl. K! ἐπεὶ om. V 19. 20 τῶν δέκα 

γενῶν τῶν γενιχ. V 20 ποιὸν ποσὸν (χαὶ τὸ om.) V διδάσχει δὲ V 

22 τὰς τοῦ ἀριστ. KT 23 τὸ παρὸν σύγγρ. om. Te 
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! 

1:0 ἐ 

SF > σ ςε Vv © x ΄ ΄ σ 

20 λέγοντες ott O ανϑρωπος τὴν χατῷ γένυν χινε i, O L\TTO 

τῷ σι 

᾿ 

yopt@y συμβάλλεται ἡμῖν τὸ παρὸν σύγγραμμα χαὶ εἰς πᾶσαν τὴν φιλοσοφίαν. 

συμβάλλεται δέ, ὡς Εἰρη τσ. τὸ παρὸν σύγγραμμα χαὶ εἰς τὰς διαλεχτιχὰς 

υεϑόδους. ἀλλὰ πρῶτον εἴπωμεν διὰ τί λέγονται διαλεχτιχαὶ μέϑοδοι χαὶ 

πόσαι εἰσὶ χαὶ τὴν τάξιν αὐτῶν, χαὶ οὕτω λέγωμεν πῶς συμβάλλεται τὸ 
5 παρὸν σύγγραμμα χαὶ εἰς τὰς διαλεχτιχὰς μεϑόδους. 

a > ΄ τ σ Ἷν 2 ~ ἣΝ ΄ > 

ἰστέον δὲ ὅτι διαλεχτιχαὶ ἐλέγοντο, ἐπειδὴ ἐν τῷ διαλέγεσϑαι ave- 

φαίνοντο" ἐν γὰρ τῷ διαλέγεσϑαι χαὶ διήρουν χαὶ ὡρίζοντο ual ἀποδείξεσιν 
- 

ἐχέχρηντο χαὶ τῇ ἀναλύσει. εἰσὶ δὲ τέσσαρες αἱ διαλεχτιχαὶ υέϑοδοι" ἔστι 
0 διαιρετικὴ ὁριστιχὴ ἀποδειχτιχὴ ἀναλυτιχή. καὶ διαιρετιχῇς μὲν ἔργον 

‘ ‘ / \ . ~ , A » Vv 

th τὸ λαμβάνειν ta γένη χαὶ διαιρεῖν αὐτὰ εἰς εἴδη, ὁριστιχῆς δὲ ἔργον 

ἐστὶ τὸ ὀρίζεσϑαι τὰ πράγματα, ee δὲ TO ἀποδείξεσι πιστοῦσϑαι 

τὰ λεγόμενα. ἔστι δὲ ἢ πίστις τριττή᾽ 7 γὰρ ἐχ τῶν χαϑόλου τὰ μεριχὰ 

πιστοῦνται 7 Ex τῶν μεριχῶν τὰ χαϑόλου 7. ἐχ τοῦ ἴσου τὸ ἴσον. χαὶ 

ie μὲν ἐχ τῶν χαϑόλου τὰ μεριχὰ xavoviCovtar, λέγεται ἀπόδειξις, οἷον 

15 ὡς ὅταν βουλόμενοι δεῖξαι ὅτι ὃ πἀνθρῶπος ἔμψυγός ἐστιν ἐχ τῶν χαϑόλοηυ 

τοῦτο πιστωσώμεϑα λέγοντες ὅτι “ὁ ἄνϑρωπος ζῷόν ἐστι, πᾶν ζῷον ἔμψυχόν 

ἐστιν, ὃ ἄνϑρωπος ἄρα ξυψυχός ἐστιν᾽. ἡνίχα ὃ Ἂς: — 

2 » ΄ σ Ot χαϑόλου χανονίζομεν, λέγεται eae οἷον ὡς 

ἐχ τῶν μεριχῶν τὰ 
αν βουλόμενοι δεῖξαι 

ὅτι πᾶν | ζῷον τὴν χάτω γένυν χινεῖ ἐχ τῶν μεριχῶν τοῦτο πιστωσώμεϑα 165" 

ς τὴν χάτω γένυν 
A ὲ χινεῖ, πᾶν ζῷον ἄρα τὴν χάτω γένυν χινεῖ. ἡνίχα δὲ ἐχ τοῦ ἴσου τὸ 

\ ~ aN > ¢ Seeaw ἴσον xavoviCouey, ae τὸ τοιοῦτον παράδειγμα οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ Atovo- 
΄ ον, ΄ \ ~ , ΄, 

σίου: βουλόμενος γάρ τις μὴ δοϑῆναι τῷ Διονυσίῳ στρατὸν εἰσέρχεται χαὶ 
΄ a 2 , a~ ~ 4 

χέχρηται παραδείγματι τῷ [ΠΞξισιστράτῳ λέγων ὅτι ‘uy δῶμεν τῷ Διονυσίῳ 
΄ σ \ ΄ ε ε ΄ ? ᾿ ΄ Nol ae fa στρατόν, ἵνα μὴ τυραννήσῃ ὡς ὃ [Πεξισίστρατος᾽. ἰστέον δὲ ὅτι εἰς χυρίως 

΄ \ > > » ΄ Sieh ~ ΄ me 

τρόπος ἐστὶν ἀποδείξεως ὃ ἀπὸ τῶν χαϑόλου τὰ μεριχὰ χανονίζων" οὗτος 
΄ \ Vv 5 , Vv \ / ΄ Ia 3.4) ~ , \ 

γὰρ OvtMS ἀναγχαίως ἔχ ι 0 γὰρ λύγος ὃ χανονίζων ἀπὸ τῶν χαϑόλου τὰ 
5) ΄ ~ v ν Κ᾿ 

υεριχὰ ἀναγχαίως ἀληϑεύξι: ἀνάγχη γὰρ πᾶσα τὸν ἄνθρωπον, εἴ ye ζῷόν 
. 

ἐστιν, ὁμοίως πᾶσι ΟΣ ζῳοις 2 εἶναι. ὁ δὲ χανονίζων ἀπὸ τῶν 
ΕΝ Ἂν 5 - 5 Vv . ’, 

80 μεριχῶν τὰ χαϑόλου οὐχ ἔστι χυρίως τρύπος ἀποδείξεως, ἐπειδὴ οὐ δύναταί 

1 χαὶ om. KTe 2 ws—odyypapya om. V 4 λέγωμεν Laur. 72,5: λέγομεν KT Ve 

πῶς---συγγρ.] TO παρὸν σύγγρ. πῶς χρησιμεύει V 5 zat om. KV 6 δὲ om. T 

λέγονται V 6.7 avepaty.— διαλέγεσθαι om. V διεφαίν. ὁ 7 ἐν tH γὰρ 

colloc. K διωρίζοντο Τὸ 8 διαλεχτιχοὶ V 9 zat ἀναλυτική Brand. 

διαιρετιχοῦ Ke 10 els εἴδη om. V ὁριστιχοῦ KTc 11 ἀποδειχτιχοῦ KTc 

ie πιστοῦται TV 14 τοῦ χαϑόλου T χανονίζεται V 15 βουλώμενοι T 

ποδεῖξαι Υ (cf. v. 18) 15. 16 ὁ (post ὅτι) om. V (bis) 15 ἔμψυχον KV 

ib et 19 πιστωσόμεϑα TVe 16 ὅτι (post λέγοντες) om. Te 17 ἔμψυχον V 

18 χανονίζωμεν Ke 19 γένυν χινεῖ supra suppl. Καὶ 20 ὁ (ante ἄνϑρ.) om. V 

ὃ ἵππος -- χινεῖ (21) om. V 21 πᾶν--χινεῖ om. T ἄρα ζῷον colloc. V 

22 χανονίζωμεν T οἷον om. Κα 22.23 Διονυσίου om. V 23 γὰρ om. V 

Διονυσίῳ] διονύσω V 24 τῷ πεισιστράτω παράδειγμα (sic) V πισειστράτω Τ' 

20 ἐστὶ τῆς ἀποὺ. Καὶ τὰ μεριχὰ om. Κα κχανονίζων) expl. Crameri Anecd. 

Paris. 26. 27 οὗτος yap ὄντως dvayx.] οὗτος yap ἀναγχ. οὕτως K: οὗτος yap οὕτως 

dvayz. T: οὕτως γὰρ ὄντως avayx. V 28 ἀληϑεύει in ras. T 
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τις πᾶσι τοῖς μεριχοῖς ἐπεξελθεῖν ἀπείροις χαὶ ἀπεριλήπτοις οὖσιν, ἵνα 
χανονίσῃ ἐχ τῶν μερικῶν τὰ χαϑόλου. ἄλλως te ὃὲ οὔτε aay: bet πάντως 

ὁ λόγος ὁ ἐχ τῶν ποτὸν τὰ χαϑόλου χανονίζων: τὸ γὰρ λέγειν ὅτι “ὃ 
ἄνθρωπος τὴν χάτω γένυν SD ὃ ἵππος τὴν χάτω γένυν χινεῖ, πᾶν ἯΣ 

5 ζῷον τὴν χάτω i χινεῖ᾽ οὐχ ἀληϑεύξι: οὔτε γὰρ ὃ xpoxddethos οὔτε 6 

φοίνιξ τὸ ὄρνεον οὔτε ὃ δελφὶν τὴν χάτω γένυν κινοῦσιν, ἀλλὰ τὴν ἄνω. 

ἀλλ᾿ οὔτε δὲ 6 gx τοῦ ἴσου τὸ ἴσον χανονίζων ἐστὶ χυρίως τρόπος ἀποδεί- 

ξεως" οὐδὲ γὰρ πάντως ἀληϑεύει" οὔτε γὰρ εἰ ὁ [Πεισίστρατος ἐτυράννησε, 

πάντως χαὶ 6 Διονύσιος τυραννήσει, οὔτε εἰ πλεύσας τις ἐναυάγησε, πάντως 

10 χαὶ ἄλλος πλέων ναυαγήσει. 

᾿Αναλυτιχῇς δὲ ἔργον ἐστὶ τὸ διαλύειν τι εἰς ἐχεῖνα, ἐξ ὧν χαὶ συνί- 

σταται, οἷον ὡς ὅταν λαμβάνων τις τὸν ἄνϑρωπον διαλύῃ αὐτὸν εἰς χεῖρας 

χαὶ πόδας χαὶ ἘΠῚ οἷν χαὶ σάρχας χαὶ ὀστέα, χαὶ ταῦτα ἀναλύῃ εἰς τὰ 

τέσσαρα στοιχεῖα, ἐξ ὧν χαὶ σύγχειται, καὶ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ae ὕλην 

15 χαὶ εἰς εἶδος, ἐξ ὧν χαὶ συνίσταται. ἰστέον δὲ ὅτι ἄλλο ἐστὶ διάλυσις 

χαὶ ἄλλο ἀνάλυσις: ἢ μὲν γὰρ διάλυσις ἐπὶ τῶν μερῶν λέγεται, ἢ δὲ ἀνα- 

λυσις ἐπὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων. διαφέρουσι δὲ τὰ μέρη τῶν τεσσάρων 

στοιχείων, ὅτι τὰ μέρη οἰχείαν περιγραφὴν ἔχουσι χαὶ περιωρισμένα εἰσί 

(καὶ yap περιώρισται πόϑεν ἕως ποῦ ἐστιν ἢ χεὶρ χαὶ πόϑεν ἕως ποῦ 

20 ἐστιν ὁ πούς), τὰ δὲ τέσσαρα στοιχεῖα οὐχ ἔχουσι περιγραφὴν οὐδέ εἰσι 

Teague Ὁ οὐδὲ γάρ ἐστι περιωρισμένον πόϑεν ἕως ποῦ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ 

ἐστὶ τὸ ὕδωρ xual πόϑεν ἕως ποῦ ἢ 7H ual πόϑεν ἕως ποῦ τὸ πῦρ χαὶ 

πόϑεν ἕως | ποῦ ὁ τς ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 165y 

Ἢ δὲ τάξις αὐτῶν ἐστ: τοιαύτη" H διαιρετιχὴ προτερεύει τῆς Oprste- 
΄ ~ ~ ‘ X 

25 χῆς, ἐπειδὴ χαὶ ἢ προς προτερεύει τοῦ δρισμοῦ" χαὶ γὰρ λαμ τ τὶς 
' 

dx τῆς διαιρέσεως τὰ χρειώδη ἀποτελεῖ τὸν ὅρον, οἷον βουλόμενος ὁρίσα- 

σϑαι τὸν ἄνϑρωπον λαμβάνει τὸ γένος, φημὶ δὲ τὸ ζῷον, χαὶ ἐκ τῆς διαιρέσεως 

τοῦ ζῴου τῆς εἰς λογικὸν χαὶ ἄλογον λαμβάνει τὸ λογιχὸν χαὶ ἐχ τῆς διαι- 

ρέσεως τοῦ λογικοῦ τῆς εἰς ϑνητὸν ual ἀϑαάνατον λαμβάνει τὸ Ovytov. 
ε > a. i ᾽ > ἐξ ‘ FEN 5) Ξ XY σ 

80 ἐπειδὴ οὖν λαμβάνων τις Ex τῆς διαιρέσεως τὰ χρειώδη ἀποτελεῖ τὸν ὅρον, 

2 οὔτε] an οὐδὲ ? 3 ὃ (ante éx) om. V 6 (ante ἄνϑρ.) om. V 4 ὃ txxos— 

χινεῖ om. V 6 οὔτε ὁ δελφὶν om. V δελφῖνος Brand. 7 ἀλλ᾽ om. V 

κύριος V 8 οὐδὲ] οὐ Καὶ 9 διόνυσος V alt. πάντως om. V 10 ἄλλος] 

ἕτερός τις KT πλέων post ναυαγήσει colloc. V 11 ἀναλυτιχῆς seripsi: ἀνα- 

λυτιχοῦ KT: ἀναλυτιχῶν V (cf. p. 88,9. 11) τι om. V zat om. Καὶ 11. 12 συνί- 

otavtat TV 12 διαλύει T 13 σάρχα Καὶ ταῦτα ἀναλύη] ἀναλύει αὐτὰ T: 

ταῦτα ἀναλύση V t om. T 14 post στοιχεῖα add. πάλιν ἀναλύει T 

σύγχεινται T 14.15 εἰς ὕλην καὶ εἶδος T: om. Καὶ 15 αἷὐ χαὶ Ὁπι 0 συνίσταν- 

ται TV 16 Gad. μὲν γὰρ (ἣ om.) KT 17 διαφέρουσι---στοιχείων (18) om. V 

19 post pr. πόϑεν add. καὶ T 20 ἐστιν (ante ὁ ποὺς) om. V 21 οὐδὲ Laur. 72,5: 

οὔτε KTV ἐν τῷ ἀνϑρ. post περιωρισμένον colloc. Καὶ: ante περιωρ. Wh 22 ante 

ἡ yh add. ἐστιν Κα 22.23 nai πόϑεν ἕως ποῦ ὁ ἀήρ] zal πόϑεν ἕως ποῦ ἐστι τὸ 

ὕδωρ χαὶ πόϑεν ἕως ποῦ ὁ ἀήρ K: om. V 25 τοῦ 69. προτ. colloc. V 

26 τὰ χρειώδη Laur. 72,5: τὸ χρήσιμον KTV (cf. v. 30) βουλ. τις T 21 φηυνὶ 

δὲ] οἷον Υ 80 ἐκ τῆς διαιρέσεως post χρειώδη colloc. T: om. K 
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2 

5 

“κα 

εὐλόγως ἣ διαιρετιχὴ προτερεύει τῆς ὁριστιχῆς. ἣ δὲ ὀριστιχὴ προτερεύει 
τῆς ἀποδειχτιχῆς, ἐπειδή, ἢ φησιν ὃ ᾿Δριστοτέλης, ᾿ ἀρχὴ ἀποδείξεως ὃ 
δρισμός ἐστιν. ἣ γὰρ ἀπόδειξις τὴν φύσιν τοῦ ὑποχειμένου πράγματος 
παρίστησι, χαὶ of ὁρισμοὶ δὲ τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων παριστῶσιν. ἣ δὲ 

ἀναλυτιχὴ τελευταίαν ἔχει τάξιν, ἐπειδὴ ἐναντίως πως ἔχει πρὸς τὰ ἄλλα" 
χαὶ γὰρ ἢ ἀναλυτιχὴ ἐναντίως ἔχει πρὸς τὴν διαιρετιχήν, ὅτι ἢ μὲν διαι- 

ρετιχὴ ἀπὸ ἁπλοῦ τινος ἄρχεται χαὶ εἰς σύνϑεταά τινα τελευτᾷ (χαὶ γὰρ 
λαμβάνει τις ee οὐσίαν ἁπλοῦν TL οὖσαν χαὶ διαιρῶν αὐτὴν χαταντᾷ ἄχρι 
τοῦ ἀνϑρώπου χαὶ a χαὶ χυνός, ἅτινα σύνϑετα τινά εἰσιν), ἢ 6& ava- 

λυτιχὴ ἀπὸ γεγο. τ: ι χαὶ εἰς ἁπλᾶ χαταντᾷ " χαὶ γὰρ ὁ ἀναλυτιχὸς 

λαμβάνων τὸν ἄνθρωπον, ὅπερ σύνϑετόν τί ἐστι, διαιρεῖ αὐτὸν ἄχρι τῆς 
ὕλης χαὶ τοῦ εἴδους, ἅπερ ἁπλᾶ τινά εἰσι. πρὸς δὲ τὴν δριστιχὴν ἐναντίως 

πως ἢ ἀναλυτιχή, ὅτι ἢ μὲν δριστιχὴ ἐχ διαφόρων μίαν φύσιν ποιεῖ (xat 

yap ἐχ τοῦ ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν μίαν φύσιν 
ε 

ἀποτελεῖ, τὸν ἄνϑρωπον), ἢ ὃὲ ἀναλυτιχὴ τοὐναντίον ἐξ ἑνός τινος διάφορα 
.- 

ποιεῖ: χαὶ γὰρ eee ὃν ἄνϑρωπον Ev τι ὄντα xat διαλύει αὐτὸν εἰς τ 
Q 7 49> , 4 5 ~ \ >\ 3, 

διάφορα, οἷον εἰς χεῖρας πόδας χεφαλὴν φλέβας σάρχας ὀστᾶ. πρὸς OF τὴν 

ἀποδειχτιχὴν ἐναντίως va ἢ ἀναλυτιχή, ὅτι ἢ μὲν ἀποδειχτιχὴ ex συλλο- 
- Ἂν ἢ a _~ » v \ 

γισμῶν συνίσταται (βουλόμενοι yap δεῖξαι tov ἄνϑρωπον ἔμψυχον διὰ συλλο- 
~ - τὸ Ψ' ΄ wv ~ ~ ~ Vv 

γισμοῦ τοῦτο δειχνύομεν λέγοντες ὅτι “6 ἄνϑρωπος ζῷον, πᾶν ζῷον ἔμψυχον, 

ὃ ἄνθρωπος ἄρα ἔμψυχον᾽), ὃ δὲ συλλογισμός, ὡς χαὶ ἢ ὀνομασία δηλοῖ, 
5 ΄ , ¢ > 9 ; αὐ - ‘ 

συλλογή ἐστι λόγων, ἢ δὲ ἀναλυτιχὴ τοὐναντίον διάλυσιν ποιεῖται" χαὶ γὰρ 
‘ 5 \ / 2 tA οὗ Ἀ id »] , 5 ~ 

τοὺς συλλογισμοὺς εἰς λόγους διαλύει xat τοὺς λόγους εἰς λέξεις. ταῦτα 

μὲν χαὶ περὶ τῆς τάξεως. 

Έλθωμεν δὲ καὶ δείξωμεν πῶς χρησιμεύει τὸ παρὸν σύγγραμμα εἰς 

τὰς διαλεχτιχὰς μεϑόδους. ἰστέον ὅτι εἰς τὴν διαιρετιχὴν χρηθιθού εν οὕτως" 

ὥσπερ ἐν τοῖς ἔξω ἐστὶ τὸ διαιροῦν χαὶ τὸ διαιρούμενον ual τὰ εἰς ἃ γίνεται τ 
ly 

ἢ διαίρεσις οἷον ὡς ἐπὶ τῆς τεχτονιχῆς (ἔστι yao ὃ ue 6 διαιρῶν xat 
Εε τὸ ξύλον τὸ διαιρούμενον χαὶ at σανίδες εἰς ἃς ἐγένετο ἣ διαίρεσις), οὕτω 

χαὶ ἐν ταῦϑά ἐστι τὸ διαιροῦν χαὶ τὸ διαιρούμενον χαὶ τὰ a ἃ ἐγένετο 166r 
΄ 

ἢ διαίρεσις, χαὶ διαιρούμενον μέν ἐστι τὸ γένος (τοῦτο γάρ ἐστι τὸ διαι- 
ρούμενον) διαιροῦν δὲ at συστατιχαὶ διαφοραί (χαὶ γὰρ at συστατιχαὶ δια- 

φοραί εἰσιν at διαιροῦσαι" τὸ γὰρ λογιχὸν προσερχόμενον τῷ ζῴῳ διαιρεῖ 

δι ε φησιν ὁ Ap.) Anal. post. Β 8 p. 90024 4 χαὶ οἱ ὁρ. δὲ] οἱ δὲ ὁρισμοὶ Hi 

an tas ἄλλας ἢ 6 καὶ γὰρ -- διαιρετιχήν] καὶ πρῶτα μὲν ἔχει ἐν. πρὸς τὴν διαιρ. T: 

ὶ γὰρ ἡ ἀναλ. ἐν. πρὸς τὴν διαϊρετικὴν (διαλυτιχὴν τη.1) ἔχει V 9 τοῦ om. V 

σύνθετά τινά Paris. 1938: σύνθετόν τι KTV (ef. v. 12) 11 an ὅσπερ ὃ 

Tl 

τίν 

“κα 

ἐσ 

24 
28 

32 

om. K αὐτὸ T τῆς! xat~V 13 πως om. KT ante 6tt add, 

οὕτως T 15 ἡ δὲ ἀναλ.---ἄνϑρωπον (16) suppl. in mrg. K τοὐναντίον om. V 

os om. T 16 post alt. zat add. γὰρ Καὶ 17 χαὶ χεφαλὴν Κα σάρχα TV 

ὶ ὀστᾶ Τ' 18 ante ὅτι add. οὕτως T 20 ζῶόν ἐστι, πᾶν δὲ ζῶον ἔμψυχόν 

τιν KT 21 χαὶ om. Κα 22 λόγων] λέξεων V τοὐναντίαν Τ' 

τάξεως] λέξεως V 25 6 om. KT 27 τὸ (ante διαιρούμενον) om. KT 

ἐπὶ tod τῆς text. V ὃ (post πρίων) om. T zat om. KV 29 ἃς] ἃ KT 

διαιροῦσι Καὶ καὶ γὰρ---διαφοραί om. V 



DAVIDIS IN PORPHYRII ISAGOGEN PROOEMIUM e. 4 91 

FN 2 Q/ 5 \ \ \ \ Yr 
αὐτὸ ἐκ τοῦ ἀλόγου Cwov), προς ὃξ εἰσι τὰ εἰδη" χαὶ γὰρ τὰ εἴδη 

εἰσὶ τὰ ἐχ τῶν γενῶν διῃρημένα. συμβάλλεται οὖν ἡυῖν τὸ παρὸν σύγ- 
‘4 

ΐ Ἴραμμα εἰς τὴν Grotpetinyy, ἐπειδὴ διδάσχει ἡμᾶς τί ἐστι γένος χαὶ τί 

εἶδος χαὶ τί διαφορὰ χαὶ λέγει ὅτι τὸ μὲν γένος τῇ ὕλῃ ἀναλογεῖ ἢ δὲ i i Ost] Wty 
σ \ 

5 συστατιχὴ διαφορὰ τῷ εἴδει: ὥσπερ γὰρ 7 ἀνείδεος ὕλη χοινῶς πᾶσι τοῖς 
‘ | 

ζῴοις ao τάντα Bie τὰ οἱ ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους σύγχειται), προσερ- 

ὶ ποιεῖ τὸ μὲν ἄνϑρωπον τὸ δὲ ἵππον, 
o \ A 

οὕτω χαὶ τὸ γένος χοινῶς πᾶσι τοῖς εἴδεσιν ὑπόχειτα ι (καὶ yap τὸ ζῷον 

πᾶσι τοῖς εἴδεσιν αὐτοῦ ὑπόχειται), προσερχομένη ὃὲ ἢ διαφορὰ εἰδοποιεῖ 

10 αὐτὸ χαὶ ποιεὶ τὸ μὲν λογιχὸν ζῷον Es δὲ ἄλογον. εἰς 68 τὴν δριστιχὴν 

χρησιμεύει οὕτως: ὁ ὅρος ἀπὸ yévovs χαὶ συστατιχῶν διαφορῶν σύγχειται, 

οἷον ἄνϑρωπός ἐστι ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν (ἰδοὺ 
΄ 

ν ζῷον γένος ἐστίν, αἱ δὲ λοιπαὶ λέξεις συστατιχαὶ διαφοραί)" διδάσχει a o- 

Ee 
[Ὅν 

\ 

ὲ te TO παρὸν σύγγραμμα τί γένος χαὶ τί συστατιχαὶ διαφοραί. εἰς δὲ 
δ >) 

15 τὴν Soon γὴν ὅτι, ὡς ἐμάϑομεν, ἢ δριστιχὴ ἀρχή ἐστιν ἀπο- 

δείξεως- εἰ ἄρα οὖν εἰς τιν oe χρησιμεύει τὸ παρὸν σύγγραμμα, 

ὡς δέδειχται, δῆλον ὅτι διὰ μέσου τῆς ὁριστιχῆς ual εἰς τὴν ἀποδειχτιχὴν 

χρησιμεύει. εἰς 6& τὴν SyaNetey χρησιμεύει, ἐπειδὴ τὰ φυσιχὰ πράγματα 

εἰς ὕλην χαὶ εἶδος ἀναλύονται, ἐξ ὧν χαὶ σύγχεινται: διδάσχει δὲ ἢ 
fod 

' 

90 ἀναλογεῖ τ ἐν ὕλῃ τὸ γένος τῷ δὲ εἴδει ἢ διαφορά. ἐν οἷς FH ποᾶξις 2 Y ples) Ἢ τ {é ς ' € OS | Grapopa. cy Ols ἢ TOGCts. 

Madovtes τὸν σχοπὸν χαὶ τὸ χρήσιμον ἔλθωμεν χαὶ εἴπωμεν τὴν το 

2m 
7 

, ~ * ~ ΄ ΄ 
αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς. ἰστέον ὅτι ἐπιγέγραπται τὸ παρὸν σύγγραμμα Πορ- 

υρίου ἰσαγωγή, [Πορφυρίου τοῦ Φοίνιχος τοῦ μαϑητοῦ Πλωτίνου τοῦ 

25 Λυχοπολίτου (ἢ δὲ Λυχόπολις ἐν Αἰγύπτῳ ἐστί), περὶ οὗ εἴρηται ὅτι 
οὐ πολλοὺς Αἴγυπτος, ἐπὴν ὃὲ téxy, μέγα τίκτει. 

\ ΄ ΠΥ ΄ ε ΄ σ Ε ~ ε ὯΔ᾽ “δ΄, ὦ > 7 Η περὶ τούτου δὲ λέγει 6 [Πορφύριος ὅτι ᾿[]λωτῖνος 6 xa? ἡμᾶς ἐῴχει μὲν 
αἰσχυνομένῳ, ὅτιπερ ἐν σώματι ἦν, βουλομένων δέ τινων ἀναϑέσϑαι αὐτῷ 

lj 7 5 - = Yd ~ » ~ 

εἰκόνα ἔφη ὅτι ἀρχεῖ wor τὸ ex τῆς φύσεως εἴδωλον, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ σῶμα, 

1 διῃρημένα scripsi: διαιρούμενα KVIT: εἰς ἃ γέγονεν ἡ διαίρεσις 2: διαιρεϑέντα Elias 

alt. τὰ εἴδη) ἐπειδὴ V 2 διῃρημένα] διαιρούμενα libri (cf. ν. 1) οὖν ἡμῖν] δὲ ΚΤ 

574) 6 V ὃ. 6 tots ζώοις om. V 6 τοῦ εἴδους T σύγχεινται T 

7 τὸ] tov (ante μὲν et δὲ) Καὶ 8 χαὶ γὰρ --ὑπόκειται (9) om. Κα 9 ὑποχ. αὐτοῦ 

colloc. T 10 avta V ζῷον om. V 11 διαφ. συστ. colloc. Καὶ 

13 διδάσχει--- διαφοραί (14) om. T 14 συστατιχὴ διαφορά V 15 ὅτι--- χρησι- 

μεύει (16) om. K 15. 16 τῆς ἀποδείξεως T 19 εἴδος χαὶ ὕλην colloc. V 

ἀναφύονται V zat Laur. 72,5: om. KTV (ef. p. 89,14. 15) 20 ἐν οἷς ἡ πρᾶξις 

om. KT 22 post μαϑόντες add. χαὶ T 22. 23 χαὶ εἴπ. καὶ τὴν αἰτίαν V 

23 ὑπογραφῆς K 25 post Αἰγύπτῳ add. πόλις V ὅτι om. T 26 οὐ πολλοὺς 

Aiy.] unde sumpserit versum nescio αἴγυπτος τίχτει, ἐπὰν V 27 δὲ τούτου 

colloc. V λέγει 6 [lopy.] De vita Plotini c. 1 Πλωτῖνος ὁ ἕλλην καϑ' ἡμᾶς V 

29 εἰχόνα post τινων (28) colloc. V ἔφη ὅτι om. V 
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μὴ καὶ εἰδώλου εἴδωλον ἔχειν. εἰδώλου δὲ εἴδωλον thy etxova ἔφη" τοῦ 
yao σώματός ἐστιν ἐχτύπωμα. ἰστέον δὲ Ot Πορφυρίου pends ἦν ὃ 
᾿Ιάμβλιχος, περὶ ὦν, φημὶ ὃὲ τοῦ Πορφυρίου καὶ τοῦ Ἰαμβλίχου, εἶπεν ἣ 

Πυϑία ᾿ἔνϑους ὁ Σύρος, πολυμαϑὴς 6 Φοίνιξ, Φοίνιχα πολυμαϑῇ λέγουσα 
τὸν Πορφύριον (ἀπὸ γὰρ Φοινίχης ἦν), ἔνϑουν δὲ Σύρον τὸν ᾿Ιάμβλιχον 

(οὗτος γὰρ Σύρος ἦν)" | ἔνϑουν GE αὐτὸν λέγει, ἐπειδὴ περὶ ta Beta 166v 
or 

2 aA 

ἐνησχολεῖτο. Εἰσαγωγή δὲ ἐπιγέγραπται, ἐπειδὴ αὕτη εἰσάγει ἡμᾶς ets 

>> φημὶ δὴ περὶ γένους xat εἴδους χαὶ ρος χαὶ ἰδίου χαὶ συμ βεβηχότος, 

πᾶσαν τὴν φιλοσοφίαν: χαὶ γὰρ διδάσχει ἡμᾶς περὶ τῶν nite φωνῶν, 

4 
10 ὑφ᾽ ds πᾶσα φωνὴ ὑπὸ τὴν φιλοσοφίαν οὖσα ἀνάγεται. cyan δὲ Eioa- 

γωγή ἐπ one χαὶ οὐ [lept εἰσαγωγῆς, ἵνα δραστιχώτερον δείξῃ τὸ σύγ- 

ἴραμμα χαὶ ὅτι αὐτὴν τὴν εἰσαγωγὴν διδάσχει ἡμᾶς" αἱ γὰρ τοιαῦται ἐπιγρα- 

out, φημὶ δὴ at ἄνευ τῆς προϑέσεως, δραστιχώτερον παριστῶσι τὸ σύγγραμμα, 
otov Πλάτωνος Φαίδων, Πλάτωνος ᾿Αλχιβιάδης: at γὰρ usta τῆς προϑέσεως 

15 ὕφεσιν χαὶ μείωσίν τινα εἰσάγουσιν, οἷον [Περὶ ψυχῆς, Περὶ χρισίμων 7, ‘pepe 
Ἑλθωμεν δὲ xat ἐπὶ τὸ γνήσιον. ἰστέον ὅτι ἐχ πολλῶν δείχνυται 

γνήσιον Πορφυρίου τὸ παρὸν σύγγραμμα: χαὶ γὰρ χαὶ ἐχ τοῦ προοι- 

ution (πρὸς γὰρ Χρυσαόριόν τινα ὕπατον ᾿ Ῥώμης ποιεῖται τὴν προσφώνη- 

σιν, πρὸς ὃν χαὶ ἐν ἄλλοις αὐτοῦ συγγράμμασι προσφωνεῖ), χαὶ ὅτι 

20 μέμνηται τοῦ συγγράμματος τούτου χαὶ ἐν ἄλλοις αὐτοῦ συγγράμμασι, χαὶ 

ὅτι σαφηνείας ἐνταῦϑα φροντίζει, ὅπερ ἴδιον αὐτοῦ: χαὶ γὰρ τριῶν ὄντων 

τρόπων, xa ods ἢ ἀσάφεια γίνεται, ὡς ἐν τῷ προοιμίῳ μαϑησόμεϑα, 

αὐτὸς πάνυ τῆς σαφηνείας φροντίζει. ταῦτα μὲν χαὶ τὸ γνήσιον. 
Ἁ "Ελθωμεν δὲ χαὶ ἐπὶ τὴν τάξιν. ἰστέον ὅτι πρὸ πάσης τῆς φιλο- 

τῷ or σοφίας ἐστὶ τὸ παρὸν σύγγραυμα" εἰ γάρ, ws ἐμάϑουεν ἐν τῷ χρησίμῳ, 
\ \ , > \ 2 ΄ v or, ie Oe © ISN τὸ παρὸν σύγγραμμα εἰς τὰς ᾿Αριστοτέλους Κατηγορίας συμβάλλεται, at δὲ 

΄ ᾿Αριστοτέλους Κατηγορίαι πρώτην τάξιν ἔχουσι (πρὸ yap ὅλης τῆς φιλο- 
σοφίας εἰσί), δῆλον ὅτι εὐλόγως χαὶ τὸ παρὸν σύγγραμμα πρὸ πάσης τῆς 

φιλοσοφίας ἐστί: χαὶ γὰρ ὡς i ae εἰς τὰς ᾿Αριστοτέλους Κατη- 
= ζω 

90 γορίας προτέταχται αὐτῶν. TOOTET ( νον ὃὲ αὐτῶν ἐξ ἀνάγχης χαὶ πρὸ 

- 

πάσης τῆς φιλοσοφίας ἐστί" ἐν ee at ᾿Αριστοτέλους Κατηγορίαι πρὸ 

t τῆς φιλοσοφίας. ἄλλως τε ὃ (η“ πάσης εἰσ τὸ παρὸν σύγγραμμα εἰσαγωγή 
΄ ~ 

ἐστι πάσης τῆς φιλοσοφίας" χαὶ yap διὰ τούτου εἰσαγόμεϑα εἰς πᾶσαν THY 

1 zat μὴ colloc. KT 2 ἐχτύπωμα ex ἐχτύπωσις corr. T δὲ om. Κα 

ὃ om. V 3 δὲ] δὴ Brand. τοῦ (ante ᾿Ϊαμβλ.) om. V 4 Φοίνικα om. KT 
δὲ πολυμαϑῆ λέγουσι V 7 ἐνησχόλητο KT αὕτη] αὐτὴ T 8 yap om. V 

9. δὴ] δὲ Καὶ περὶ εἴδους περὶ (περὶ om. T) διαφορᾶς ἰδίου καὶ συμβ. KT 10 δὲ 

nai V 10. 11 Εἰσαγωγὴν Brand. 11 χαὶ od [epi εἰσαγ. éxéyp. colloc. KT 

δείξη Ott Opact. KT 15 τινα post ὕφεσιν colloc. V οἷον om. V 16 post ἢ 

ἰστέον add. δὲ V 17 χαὶ (post γὰρ) om. KV 17. 18 ἐχ τοῦ πορφυρίου 

προοιμίου V 19 συγγρ.] γράυμασι V 20 χαὶ (ante ἐν) om. KT αὐτοῦ] 

αὑτοῦ Brand. 25 ἐμάϑομεν] p. 87,4 post χρησίμῳ add. ὅτι KTV: om. 

Paris. 2089 26 συμβ. post odyyp. colloc. V 31 et 33 tHs om. K 
32 post δὲ add. zat KT 
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’ 5 5 , A lA , ~ " » 3 / . 

φιλοσοφίαν διδασχόμενοι τὰς πέντε φωνάς, τοῦτ᾽ ἔστι τί γένος χαὶ τί εἴδος 
\ 7S ‘ \ FEN \ ΄ , > \ ν᾿ ΄ 

χαὶ τί διαφορὰ χαὶ τί ἴδιον χαὶ τί συμβεβηχός: εἰσαγωγὴ ὃξ οὐσὰ πάσης 

x R 
~ tf 5 ’ ᾽’ ~ 5 , 

τῆς φιλοσοφίας εὐλόγως πρὸ πάσης τῆς φιλοσοφίας ἐστ γὰρ αἱ εἰσα- 
“hehe eee OWEN Cre ti mart vacciciy eis ; Ὶ Ἰωγαὶ πρότεραι ϑέλουσιν εἶναι τῶν ὧν εἰσιν εἰσαγωγαί. ταῦτα μὲν χαὶ 

5 ἢ τάξις. 
μὴ ἢν a. \ Vv A) > x 5 ΄ σ 

ὕλϑωμεν δὲ χαὶ εἴπωμεν τὴν εἰς τὰ χεφάλαια διαίρεσιν. ἰστέον ὅτι 
Ν , a ~ ΄ - 

τὸ παρὸν σύγγραμμα διαιρεῖται εἰς δύο τμήματα. χαὶ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ 
, 

τυήματι λέγει τί ἐστιν ΠῚ τῶν πέντε φωνῶν, οἷον τί ἐστι γένος, τί 

ἐστιν εἶδος χαὶ τὰ ἑξῆς, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τμήματι παραδίδωσι τὰς χοινω- 167 

10 νίας χαὶ τὰς διαφορὰς αὐτῶν. χαὶ ὅσον μὲν χατὰ τὴν ἀχρίβειαν ἤρχει τὸ 

εἰπεῖν τί ἐστιν ἐχάστη τῶν φωνῶν (χαὶ γὰρ 6 γινώσχων τί ἐστιν ἑχάστη 

τῶν φωνῶν γινώσχει χαὶ χατὰ τί χοινωνοῦσι χαὶ χατὰ τί διαφέρουσιν), 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πρὸς εἰσαγομένους ποιεῖται τὸν λόγον χαὶ πρὸς Χρυσαόριόν 

τινα ὕπατον Ῥώμης πολιτιχοῖς ἐνασχολούμενον πράγμασιν, ἠβουλήϑη σαφεστέ- 

15 ραν τὴν διδασχαλίαν ποιήσασϑαι χαὶ xat’ ἰδίαν παραδοῦναι τὰς χοινωνίας 
\ Ν 

χαὶ τὰς διαφορὰς αὐτῶν. τινὲς δὲ λέγουσιν ὅτι εἰς τρία τμήματα διαιρεῖ Oy} 

5 

τὴν παροῦσαν πραγματείαν, χαὶ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ παραδίδωσι τί ἐστιν 
‘ 

Excioty τῶν πέντε φωνῶν, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ δ τὰς χοινωνίας αὐτῶν, 

OF 
5 ~ Ὁ ΄ ᾿ \ 

ἐν δὲ τῷ τρίτῳ τὰς διαφοράς. χαὶ εἰ μὲν ἄλλῳ τόπῳ παρ τ τὰς 

90 χοινωνίας αὐτῶν χαὶ ἐν ἄλλῳ τόπῳ τὰς ee χαλῶς ἂν ἔλεγον" ὅπου 

δὲ ἅμα χοινωνίαν καὶ διαφορὰν παραδίδωσι χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ τὰ δύο 

παραδίδωσι, δῆλον ὅτι οὐ δυνάμεϑα τοῦτο δύο τμήματα εἰπεῖν" xat γὰρ 

μετὰ τὸ εἰπεῖν χοινωνίαν λέγει διαφορὰν χαὶ πάλιν μετὰ τὸ εἰπεῖν διαφορὰν 

λέγει χοινωνίαν. ταῦτα μὲν χαὶ ἢ εἰς τὰ χεφάλαια διαίρεσις. 

25 ἜἝλθωμεν ὃὲ χαὶ ἐπὶ τὸν διδασχαλιχὸν τρόπον χαὶ εἴπωμεν ποίῳ 

τρόπῳ διδασχαλιχῷ χέχρηται. ἰστέον ὅτι τεσσάρων ὄντων τῶν διδασχαλιχῶν 

τρόπων χατὰ τὸν ᾿Αριστοτέλην, οἷον ane δριστιχκοῦ ἀποδειχτιχοῦ ἀνα- 

λυτιχοῦ, τοῖς τέσσαρσι τρόποις χέχρηται" χαὶ γὰρ καὶ τῷ διαιρετιχῷ χέχρηται, 

ἡνίκα διαιρεῖ τὴν οὐσίαν εἰς σῶμα χαὶ ἀσώματον χαὶ εἰς τὰ ἑξῆς. ὁμοίως 

80 δὲ καὶ τῷ ὁριστικῷ, ἡνίκα ὑπογράφει τὰς πέντε φωνάς" χαὶ γὰρ ἢ ὕπο- 

γραφὴ εἰκών ἐστι τοῦ ὁρισμοῦ. χαὶ τῷ ἀποδειχτιχῷ, ἡνίκα ἀποδείχνυσι 

πῶς ϑεωροῦνται ἐν τῷ γένει at διαφοραί, dpa δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ. χαὶ 

1.2 χαὶ non pos. nisi ante τί συμβ. KT 2.3 πάσης--εὐλόγως om. V 3 πρὸ] 

προτέρα V 4 τῶν ὧν εἰσιν εἰσαγ. Paris. 2089: om. KTV 6 post εἴπωμεν 

add. zat V ἰστέον δὲ V 7 διαιρεῖται post ὅτι (6) colloc. K 8 ἑχάστη] 

ἕχαστον libri (cf. v. 11. 18) 9 χαὶ τὰ ἑξῆς] τί ἐστιν ἴδιον, τί ἐστι διαφορά, τί ἐστι συμ- 

βεβηχός V τὴν χοινωνίαν Brand. 10 αὐτῶν post κοινωνίας colloc. KT 

11 ἐστιν] ἔσται V (bis) 11. 12 ἕκαστον τῶν φωνῶν V 14 post ὕπατον add. 

ὡς εἴρηται K: ante ὕπατον T ἐβουλήϑη V 16 τὰς (ante διαφ.) om. K 

αὐτῶν post χοινωνίας colloc. KT 17 πρώτω τμήματι KT 18 et 19. 20 τὴν 

χοινωνίαν Brand. 19 χαὶ ἐν ἄλλω τόπω] ἐν ἄλλω δὲ KT 91 τὰ] τὰς WV 

22 παραδίδωσι om. K τοῦτο Paris. 2089: τούτου KTV δύο] τρία KT 

26 χέχρ. διδασχ. colloc. K τεσσάρων τρόπων ὄντων διδασχ. (τῶν om.) V 

27 χατὰ τὸν ᾿Αριστοτέλην] cf. Anal. pr. A 27 p. 4801 sq. 28 τῇ Sratpettxy, KT 

29 els (ante ta) om. V 30 ὑπογράφεται V 
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τῷ ἀναλυτιχῷ, ἡνίκα τὰς ὑπογραφὰς τῶν πέντε φωχῶν ἀναλύει eis τὰς 
λέξεις. χαὶ ἑχάστην τῶν λέξεων σαφηνίζει λέγων διὰ τί ἑκάστη τούτων 

πρόσχειται ἐν τῇ ὑπογραφῇ; χαὶ πάλιν διαλαμβάνει περὶ τῆς ὕλης χαὶ τοῦ 
ὟΝ 5 a ‘ \ , 3 , \ ΄ σ ~ AN [ὦ εἴδους, εἰς ἃ τὰ φυσιχὰ πράγματα ἀναλύονται, χαὶ λέγει ὅτι τῇ μὲν ὕλῃ 
\ , = > ~ ~ δὲ ἴὸ ΄ Ὁ ΄ ad x \ \ ~ 

5 TO γένος ἀναλογεῖ, τῷ δὲ εἰδει ἢ διαφορά. ταῦτα μὲν χαὶ περὶ τοῦ διδα- 

σχαλιχοῦ τρόπου. 
Ἕλθωμεν δὲ χαὶ εἴπωμεν τὴν ὑπὸ τί μέρος ἀναφοράν. ἰστέον ὅτι 

Χ \ ia id \ A Ἁ 5 4 va ‘ x Vv l4 τὸ παρὸν σύγγραμμα ὑπὸ τὴν λογιχὴν avaxtéov, ἢ δὲ λογιχὴ εἴτε μέρος 
~ Vv ~ ~ 

ἐστὶ τῆς φιλοσοφίας εἴτε ὄργανον ἐν ταῖς Κατηγορίαις μαϑησόμεϑα. ταῦτα 
10 ἔχει ἢ παροῦσα πρᾶξις χαὶ τὰ mpoheyoueva τῆς []ορφυρίου Εἰσαγωγῆς. | 

4 εἰς τὰ φυσ. πρ. ἀναλύων αὐτά V καὶ (ante λέγει) om. V post εἴπωμεν add. 

χαὶ V 8 ἀναχτέον] ἀνάγεται K 9 ἐστὶ post φιλοσ. colloc. K 

post xatnyoptats add. σὺν vem KT ταῦτα ἔχει (ἐν οἷς σὺν ϑεῶ V)—elcaywy7js KV: 

ἐν τούτοις χαὶ ἣ παροῦσα σὺν ϑεῶ πραγματεία τετέλεσται T 



SXOAIA SYN ΘΕΩ͂Ι ΕἸΣ ΤῊΝ ΕἸΣΑΓΩΓῊΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 167+ 

ΑΠῸ ΦΩΝΗ͂Σ AABIA TOY ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΡΟΝΟΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂. 

{(Πρᾶξις a’). 

5 Ἐπειδὴ, χόρον ἔχειν τῶν προοιμίων γούμεϑα (πάντων γὰρ χόρος ἐστὶ 
τῶν ἐφ᾽ τ ἢ τῶν ἀρετῶν), σπουδαιότερον αὐτοὺς τοὺς ἀγῶνας ὑπο- 

δυσώμεϑα ἐπ᾽ αὐτήν που ἀφιχόμενοι τῆς μετὰ χεῖρας λέξεως τὴν ἐξήγησιν. 

αὕτη τοίνυν ἣ okt λέξις, φημὶ δὴ τὸ προοίμιον, διττὴν ἔχει τὴν 

τῷ προοιμίῳ τρία τινὰ παραδίδωσι, τὸν 
‘ 

παράδοσιν: ἐν μὲν γὰρ τῷ πρώ 
Ξ 

10 σχοπὸν τὸ χρήσιμον χαὶ τὸν τρόπον τῆς διδασχαλίας, ἐν ὃὲ τῷ δευτέρῳ 

προοιμίῳ αἰτίας τινὰς παραδίδωσι τῶν λεχϑησομένων. 

Ἔν τῷ πρώτῳ HOES τὸ μὲν χρήσιμον χαταμερίσας ὃ φιλόσοφος 
τὸ μὲν προέταξε τὸ δὲ μετέταξε τοῦ σχοποῦ μεσαζομένου. ἄξιον δὲ ζητῆσαι 

τί δήποτε οὕτως ἔταξε. xual φαμεν ὅτι ϑεωρῶν ὁ φιλόσοφος τοὺς εἰσαγο- 
15 μένους ἑλχκομένους τε χαὶ ἀνθελχομένους ἐξ ἑκατέρων, φημὶ δὴ τοῦ σχοποῦ 

χαὶ τοῦ χρησίμου, μέσην ὁδὸν βαδίζων ὃ [Πορφύριος συνεχέρασε τὸ σχοπῷ 

τὸ χρήσιμον χαὶ μεταξὺ τοῦ Renee τὸν σχοπὸν ἔϑηχε" nal γὰρ ὃ σχοπὸς 
A 

πρὸς ἑαυτὸν ἀνϑέλχει ἡμᾶς, ἐπειδὴ ἀπὸ τούτου ἄρξασϑαι δεῖ, εἴ γε κατὰ 
τὸν Πλάτωνα ‘pia ἐστὲ ἀρχὴ τοῦ χαλῶς βουλεύεσϑαι, τὸ πόδι περὶ 

20 ὅτου ἐστὶν ἢ σχέψις, ἣ τοῦ παντὸς ἁμαρτάνειν ἀνάγχη᾽ - 6 γὰρ τὸν σχοπὸν 
τοῦ συγγράμματος ἀγνοῶν οὐδ᾽’ ὅλως παραχολουϑεῖ τοῖς λεγομένοις. τὸ 

δὲ χρήσιμον πρὸς ἑαυτὸ ἡμᾶς ἀνϑέλχει, ἐπειδὴ γινώσχοντες τὰ ἐκ τοῦ 

συγγράμματος ἀναφυόμενον χρήσιμον προϑυμότερον αὐτὸ ἀναγινώσχομεν᾽ 

1 titulum praebet V: eius loco imaginem, quae ornata est notis ὁ φιλόσοφος πορφύριος, ὁ 
ὕπατος χρυσαύριος, 6 δαϊδ ϑεσσαλονίκης ἐξηγούμενος, exhibet T: om. K A πρᾶξις a’ 

addidi (ef. p. 99,29) 5 τῶν mp. xdpov ἔχειν colloc. V ἡγούμενοι V 

6 σπουδαιοτέρως V αὐτοὺς] πρὸς T 0. 1 ὑποδυσόμεϑα V που om. T 

τὴν ἐξήγ. ante τῆς μετὰ transponas 8 δὴ] δὲ K 12 ante τὸ add. καὶ V 

ὃ φιλοσόφος om. T 14 χαί φαμεν ὅτι om. T 15 δὴ] δὲ KT 16 ante 6 

mopy. add. 6 φιλόσοφος T 18. 19 χατὰ τὸν Πλάτωνα] Phaedr. p. 237 B.C 
19 βουλεύσασϑαι T τὸ εἰδέναι om. T 22 éx om. K 23 προϑυμοτέρως KT 
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΄ , Vv ~ , ~ 

χαὶ γὰρ εἰ uy τις ϑαυμάσει τι, οὐχ ἔρχεται els τὸ ζητῆσαί τι περὶ αὐτοῦ" 

οἷον ὃ πλέων τοῦ πλοίου χινουμένου νομίζει τὴν γῆν χινεῖσϑαι, χαὶ εἰ μὴ 
΄ ΄ ᾿Ν , ~ ») v 

ϑαυμάσει τὸ γινόμενον, οὐδὲ ἔρχεται εἰς ζήτησιν τούτου. τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ 

ζητεῖ πόϑεν γίνεται τοῦτο. ὅϑεν χαὶ τὴν Ἶριν τὴν ἄγγελον τῶν ϑεῶν 
4 ᾽ν: » b) \ 4 

Θαύμαντος ϑυγατέρα ἔλεγον ἀλληγοριχῶς voodvtes τὴν φιλοσοφίαν: χαὶ γὰρ σι 

τὴν Ἴριν τὴν φιλοσοφίαν λέγουσιν εἶναι: ὥσπερ γὰρ 7 Ἶρις μυϑεύεται παρὰ 

τοῖς ποιηταῖς ἄγγελος εἶναι τῶν ϑξῶν, οὕτω χαὶ ἢ φιλοσοφία ἀγγελός ἐστι 

τῶν ϑεῶν: αὕτη γὰρ ἀπαγγέλλε' ἡμῖν τὰ Deva, εἴ γε γνῶσις ϑείων τε 

χαὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἐστί. Θαύμαντος δὲ ϑυγατέρα αὐτὴν ἔλεγον, 
10 ἐπειδὴ ἀρχὴ τῆς φιλοσοφίας τὸ ϑαῦμα ἐστιν’ εἰ γὰρ μὴ ϑαυμάσει τίς τι, 

α 
δῶν v > \ 5 ~ ? > x 4 ‘ 

OUOE ερχετ t Ets τὸ ἘΠ 5 τι πέρι αὐτοῦ" Οἷον Et υὴ ϑαυμάσξει τις τὴν 

το Ἁ yy. > ~ 5 ~ Sar Vv 5 A rae ~ ld bs ’ ἊΣ 

ἶριν τὴν οὖσαν ἐν τῷ οὐρανῷ, οὐδὲ ἔρχετα! εἰς τὸ ζητῆσαι πόϑεν γίνεται 
΄ ΤᾺ ἣν. » re τοῦτο. διὰ τοῦτο οὖν ἀπὸ TOD χρησίμου δεῖ ἄρχεσϑαι, ἐ 

γινώσχοντες τὸ ἐχ τοῦ συγγράμματος ἀναφυόμενον χρήσιμο ἢ προϑυμό- 168: 

15 τερον ἀναγινώσχομεν τὸ σύγγραμμα. ἄλλως te ὃὲ χαὶ χατὰ τὸν [Πΐνδαρον 
«ς ? 

χρὴ παντὸς ἔργου πρύσωπον ϑέμεναι συν. . ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τῶν οἴχων᾽ 

δεῖ γὰρ τὰ τῶν οἴχων προπύλαια λαμπρὰ εἶναι, ἵνα διὰ τούτων ἅπας ϑαυμάσῃ 

χαὶ τὰ ἔσω" οὕτως οὖν Get τὸ χρήσιμον εὐϑέως ἐν τῷ προοιμίῳ εἶναι, ἵνα πᾶς 
εὐϑέως γινώσχων τὸ χρήσιμον προϑυμότερος EADY ἐπὶ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ συγ- 

20 γράμματος. ἑχατέρου οὖν ὡς εἴρηται τούτων, τοῦ τε χρησίμου χαὶ τοῦ σχο- 
~ A e Ἁ id ~ b) Ὁ , Pape Σ ἃ ig Ὡς fat al ia I] ’ 

ποῦ, πρὸς ἑαυτὸ ἡμᾶς ἀνϑέλχοντος τὴν μέσην ὁδὸν βαδίζων ὃ [Πορφύριος συν- 
4 ΄ ~ ~ \ ~ lj 

εχέρασε τὸ χρήσιμον τῷ σχοπῷ xat μεταξὺ τοῦ χρησίμου tov σχοπὸν ἔϑηχε" i Rea ϊ ἱ ' ἀν ἡ τ 
~ ‘ Vv ~ , c ~ la ~ , 

τριττοῦ eases ed ov ay ἐν TH προοιμίῳ εἴρηται, τοῦ παρόντος 
συγγράωματος (χρησιμεύει γάρ, ὡς εἴρηται, χαὶ εἰς τὰς ᾿Αριστοτέλους Katy- 

τῷ σ' 

3 ~ , \ 5 \ ‘ γ᾿ γορίας χαὶ εἰς πᾶσαν τὴν φιλοσοφίαν χαὶ εἰς τὰς διαλεχτιχὰς μεϑόδους), 
΄ ς ~ 7 ~ ‘ 

εὐθέως ἐν τῷ προοιμίῳ τίϑησι τοὺς δύο τρόπους τοῦ χρησίμου χαὶ μετὰ 
ταῦτα τὸν σχοπὸν χαὶ τελευταῖον τὸν τρίτον τρόπον τοῦ χρησίμου: φησὶ 

γὰρ οὕτως 

ν 3 ΄ , \ > ‘ ~ \ p.1,3 Ὄντος dvayxatov, Xpvoadpte, καὶ εἰς τὴν τῶν παρὰ 
80 ᾿Αριστοτέλει Κατηγοριῶν διδασχαλίαν τοῦ γνῶναι τί γένος χαὶ τί 

1 τι (post ϑαυμάσει!) πως KV οὐχ om. V τι (post ζητῆσαι) om. T 2 χαὶ 

om. V 3 ϑαυμάσει tt V 4 γίνεται] γέγονε V 5 et 9 ϑαύματος KV (cf. Hesiod. 

Theog. 265. 266) 6 thy (ante iptv) om. T elvat om. V παρὰ] περὶ T 
7 τοῖς ποιηταῖς] Hom. O 144 8 τοῦ ϑεοῦ KT ἀγγέλλει Brand. 9 ἐστὶ 

πραγμ. T: ἐστὲ (πραγμ. om.) V αὐτὴν Buy. colloc. V 12 post οὐρανῷ add. οἷον 

ws ἐπὶ τοῦ τόξου V τὸ ζητῆσαι] ζήτησιν Καὶ 18 τοῦτο] ὅτι ἐν τῶ ὑγρῶ xat 

ἀστάτω ἀέρι σώζεται τὸ τοιοῦτον εἶδος KT 14. 15 προϑυμότερον Paris. 2089: προϑυ- 
μοτέρως KTV 15 ante τὸ συγγρ. add. τὸ χρήσιμον τουτέστι V Πίνδαρον] 

Olymp. VI, 4 16 ἔργου] οἴχου V ϑεμένους Καὶ ὥσπερ--οἴχων om. V 

17 τούτου V ϑαυμάζη V 19 προϑυμοτέρως KT 20 ἑχατέρων KT 

τοῦ te] φημὶ δὲ τοῦ KT 22 μεταξὺ] μέσον V 28 τριττοῦ -- εἴρηται V: τετραχῶς 

γὰρ λαμβανομένου ὡς ἐν τῶ χρησίμω εἴρηται τοῦ χρησίμου KT (cf. p. 87,3) 24 post. 

εἴρηται add. els te thy ἡμῶν αὐτῶν οὐσίαν KT 26 δύο] τρεῖς KT 27 τρίτον] 

τέταρτον KT 
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, la Vv 

ἶδος xat τί ἴδιον xat τί συμβεβηχός, 

ς 
, 

et ν te T 
> o 5 ‘ \ Ὁ \ 

ἀπόδοσιν xat ὅλως εἰς ta περὶ διαιρέσεως καὶ 

Καὶ ἰδοὺ διὰ μὲν τοῦ εἰπεῖν χαὶ εἰς τὴν τῶν παρὰ ᾿Αριστο- α 
5 τέλει χατηγοριῶν διδασχαλίαν ἐδήλωσεν ὅτι οὐ μόνον εἰς τὰς 

᾿Αριστοτέλους Κατηγορίας χρῆσι: ὕει δι παρὸν σύγγραμμα exe καὶ εἰς 
πᾶσαν τὴν φιλοσοφίαν" ὃ γὰρ χα 

KOS, οἷον ὡς ὅταν ταθρο “nal γράφει" ἐὰν gape ρος Ustad τοῦ χαί 

συνδέσμου, δηλοῦμεν ὅτι χαὶ ἄλλο τι ποιεῖ. οὕτως οὖν εἰπὼν μετὰ τοῦ 

10 χαί συνδέσμου χαὶ εἰς τὴν τῶν παρὰ ᾿Αριστοτέλει Κατηγοριῶν 4 

διδασχαλίαν ἐδήλωσεν ὅτι χαὶ εἰς ἄλλο τι χρησιμεύει. εἰπὼν δὲ τ 

γνῶναι τί διαφορὰ xat τί εἶδος χαὶ τὰ ἑξῆς ἐδήλωσε τὸν σχοπ 
Vv \ A vv \ , ~ 5) 4 ‘ Α ~ 

σχοπὸν γὰρ ἔχει περὶ τούτων διαλαβεῖν. εἰπὼν 62 εἴς te τὴν τῶν 

δρισμῶν ἀπόδοσιν χαὶ ὅλως εἰς τὰ περὶ διαιρέσεως χαὶ ἀπο- 
15 δείξεως τὸν Τρ ταν τρόπον τοῦ χρησίμου ἐδήλωσε, τοῦτ᾽ ἔστιν ὅτι χρησι- 

υεύει τὸ παρὸν σύγγραμμα χαὶ εἰς τὰς διαλεχτιχὰς μεθόδους, εἰς τὴν διαι- 

ρετιχὴν ὁριστιχὴν ἀποδειχτιχὴν χαὶ ἀναλυτιχήν. παραδίδωσι OF χαὶ τὸν 
& > A 4 [4 Εἰ 2 a= (fet, [4 = ~~ \ Pt Fo 

διδασχαλιχὸν τρόπον, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς μαϑησόμεθα. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. 
” ἊΝ d ~ 2. 1% ΄ [κι x “» e ’ 

Αξιον. δὲ ζητῆσαι διὰ τί οὕτως ἐποιήσατο τὴν τάξιν ὁ [Πορφύριος 

20 τῶν πέντε φωνῶν, τοῦτ᾽ ἔστι διὰ τί πρῶτον τὸ γένος ἔϑηχε χαὶ δεύτερον 
‘ A ΄ \ 3D r x ὙΝ \ , \ 20 τὴν διαφορὰν τρίτον τὸ εἶδος τέταρτον τὸ ἴδιον ual πέμπτον τὸ 168v 

συμβεβηχός. ἀλλὰ πρὸ τούτου ὀλίγα τινὰ ἔξωϑεν εἴπωμεν. ἰστέον ὅτι 

ἐπειδὴ τὰ μεριχὰ ἄλλοτε ἄλλως ἔχουσι zat ἀεὶ ἐν φϑορᾷ εἰσι χαὶ ἐν 
a χαὶ στάσεως οὐδεμιᾶς μετέχουσι, τούτου χάριν ἢ φιλοσοφία μιμου- 

25 μένη τὴν φύσιν ἐπενόησε τὰ χαϑόλου, ἅτινα ἀεὶ ὡσαύτως ἔχουσιν (ast γὰρ 
ὃ χαϑόλου avdownos ὡσαύτως ἔχει). περὶ ἃ χαὶ χαταγίνεται. τὰ OF μεριχὰ 

πὰ ἄτομα. χαὶ xat’ ἕχαστον μὲν eee λέγεται χαὶ χαϑ᾿ ἕκαστον χα , 

δύναται ἕχαστον τούτων xa? ἑαυτὸ Heyes αμβάνεσϑαι, ἄτομα δὲ λέγονται, ο 
, 

’ 

> ὐ 
ἐπειδὴ ζ - 4 ὴ ὅλο) ἔρη" Teu “ἡ (ὃ ἐπειδὴ οὐ τέμνονται ον γὰρ ὡς ὅλον εἰς μέρη" τέμνεται γὰρ (ὁ 

30 Σωχράτης) εἰς χεῖρας χαὶ πόδας χαὶ χεφαλήν), ἀλλ᾽ ἄτομα λέγονται, ἐπειδὴ 

ὥσπερ τὸ γένος διαιρεῖται εἰς εἴδη, οἷον τὸ ζῷον εἰς ἀνϑρωπον ἵππον χαὶ 

χύνα, χαὶ τὰ εἴδη εἰς ἄτομα, οἷον ὃ χαϑόλου ἀνϑρωπος εἰς Σωχράτην 
Πλάτωνα ᾿Αλχιβιάδην, τὸν αὐτὸν τρόπον οὐ διαιρεῖται ταῦτα εἰς τέλειά 

ΓΝ 

τινα" εἰ γὰρ χαὶ ὃ Σωχράτης διαιρεῖται εἰς χεῖρας πόδας χαὶ κεφαλήν, 

"τί τε] χαὶ τί KT 4 τοῦ] τὸ V τῶν om. V 8 χαὶ (ante συνδέσμου) om. T 

9 ἐποίει KT οὖν om. V 11 διδασχαλίαν om. KT τι OMe: Vi 12 xat τί 

εἶδος om. KT nal τὰ ἑξῆς] καὶ τί ἴδιον καὶ τί συμβεβηχός KT 18. 14 τῶν ὁρισμῶν] 

ὁρισμὸν T 15 τρίτον] τέταρτον KT 16 χαὶ (post σύγγραμμα) om. KT 17 pr. καὶ 
om. V 18 μὲν om. V 19 δέ ἐστι V 20 χαὶ dedt.] δεύτ. δὲ V 22 εἴπ. ἔξωϑεν 

colloc. KT ἰστέον δὲ V 23 ἐπειδὴ om. V 24 post ἀλλαγῇ add. ἄλλοτε yap 

ἄλλως ἔχουσι V 25 ἀεὶ καὶ ὡσαύτως TV 26 χαὶ om. KT 27 ἕχαστα (pr. 1.) V 

28. 29 οὐχ ἐπειδὴ] οὐχ ὅτι V 29 τέμνεται γὰρ om. V 29. 80 ὁ Σωχράτης inserui 

(cf. v. 34): om. KTV 80 πόδας χεῖρας (zat om.) V λέγεται KT 31. 32 xat 

κύνα] βοῦν χύνα V 33 καὶ ἀλχιβ. T διαιροῦνται KT 34 χαὶ (ante χεφ.) om. V 

Comment, in Arist. XVIII 2. Day. Proleg. et in Porph. Isag. 7 
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3552 τ 5 ΄ ΄ > ~ v \ ΄ " “7... ‘ co 

Gk οὖν εἰς τέλειά τινα οὐ διαιρεῖται" οὔτε γὰρ H χεὶρ xad’ ἑαυτὴν οὖσα 
τέλειόν τί ἐστιν οὔτε 6 ποὺς χαϑ᾽ ἑαυτὸν ὧν οὔτε ἢ χεφαλὴ xual? ἑαυτὴν 

οὖσα. διὰ τοῦτο οὖν λέγεται ταῦτα ἄτομα, ἐπειδὴ ὡς εἴρηται οὐ διαιροῦν- 
΄ °° 

ς τέλειά τινα. πάλιν ἄτομα λέγεται, ἐπειδὴ διαιρούμενα od σώζει 

5 τὸ οἰχεῖον εἶδος. χαὶ γὰρ Σωχράτης διαιρούμενος εἰς ΧΕΙΡΩΕ πόδας χαὶ 
εἶ χεφαλὴν οὐ σώζει τὸ οἰχεῖον εἶδος" οὐ γὰρ ἢ χεὶρ κατ᾽ ἰδίαν geet 

Σωχράτης οὔτε 6 ποὺς οὔτε ἣ χεφαλή, ἀλλ᾽ dua πάντα τὰ μέρη. διὰ τοῦτο 

δὲ τὰ ἄτομα διαιρούμενα οὐ σώζει τὸ οἰχεῖον εἶδος, ἐπειδὴ ὡς ὅλον εἰς 
μέρη διαιροῦνται, τὰ ὃὲ ὡς ὅλον εἰς μέρη διαιρούμενα οὐ σώζει τὸ 

ἌΝ > 

τ 
5 ~ τὰ baa) ‘ > ~ 5 4 4 ΙΝ » εξ 10 οἰχεῖον εἶδος" ἐὰν γὰρ διαιρεϑῶσιν, οὐχέτι φυλάττουσι τὸ αὐτὸ εἶδος, ὅπερ 

εἶχον χαὶ πρότερον. λέγουσι δέ τινες ὅτι χαχῶς λέγετε τὰ ὡς ὅλον εἰς 
of, Ὁ 7 Ἁ Vacs 2 4 > | ~ >) 3D AN oS "" ϑόλ v ὃ = 

μέρη διαιρούμενα wy σώζειν τὸ οἰχεῖον εἶδος" ἰδοὺ γὰρ ὃ χαϑόλου ἀνϑρωπος 
ὅλον τι ὧν διαιρεῖται εἰς τοὺς χατὰ μέρος ἀνθρώπους, οἷον εἰς Σωχράτην 

Πλάτωνα χαὶ ᾿Αλχιβιάδην, χαὶ φυλάττε! τὸ αὐτὸ εἶδος’ χαὶ γὰρ 6 Σωχράτης 
uv ΄ fa ee ΄ ΄, 2 “5 7 15 ἀνϑρωπός ἐστι χαὶ ὁ Πλάτων ὁμοίως χαὶ 6 ᾿Αλχιβιάδης. πρὸς ods ἔστιν 

ἰπεῖν ὅτι οὐχ ἔστι τοῦτο ὅλον, ἀλλὰ χαϑόλου" ἄλλο γάρ ἐστι τὸ ὅλον χαὶ 
\ 2 ἄλλο τὸ χαϑόλου: τὸ μὲν γὰρ χαϑόλου ὁμοειδῶς ἐν ἑχάστῳ τῶν εἰδῶν 

\ a Jey, ' Se oP > => Ξ 86) ze ~ ΄ = a~ é \ οὗ χαὶ τῶν ἀτόμων eel: οἷον τὸ χαϑόλου ζῷον ὁμοειδῶς ἐν παντὶ 
- δ» - \ Χ e v a f b] ΟῚ ἐμ. 2 

τῶν EClLOWV αὐτοῦ ϑεωρεῖ αι χαὶ γὰρ O ἄνϑρωπος ζῷ ον ἔστι χαι O ἵππος 

3 ~ “2 

20 ζῷόν ἐστι χαὶ ὁ χύων μα ws. “at ἐν παντὶ δὲ τῶν ἀτόμων αὐτοῦ ὅμο- 
΄, - 3 \ ἂν. ΄ A 

τίμως ϑεωρεῖται" χαὶ yap xat ὃ Σωχράτης ζῷόν ἐστι χαὶ ὁ [Ιλάτων. τὸ 
\ ὅλον οὐ ϑεωρεῖται Guotivws ἐν παντὶ τῶν μερῶν" | χαὶ yao ὁ Lwxpatys 169° 

ϑεωρεῖται ἐν 1 Sn μόνῃ ἣ ἐν ποδὶ μόνῳ 7 ἐν τῇ χεφαλῇ μόνῃ ἀλλ’ εὐὐρεύτοαν Εν ΟΧΕΙΡ Aon) Sy] ἘΝ ποὺς OV] ἢ κεφαλὴ μονῃ i 

΄ 

ὅλοις GUA τοῖς μέρεσιν: οὔτε γὰρ ἣ γεὶρ τοῦ Σωχράτους Σωχράτης ΐ ΓΞ | f 

(ἡ. Wy 

~~ 

a pel, στὶν οὔτε ἣ χεφαλή, GAN ἅμα πάντα τὰ μέρη. 
‘ 

5 , -Ὁ- [« 

Ἑλθωμεν τοίνυν χαὶ εἴπωμεν περὶ τῆς τάξεως τῶν πέντε Wen 
ἰστέον ὅτι, ὡς ἐμάϑουεν ἐν τῷ σχοπῷ, ἡνίχα τὴν διαίρεσιν τῆς φωνῆς ἐποι- 

ούμεϑα, τὸ γένος χαὶ τὸ εἶδος χαὶ ἣ διαφορὰ οὐσιώδη εἰσί, τὸ δὲ ἴδιον 

« 

\ \ b) 7» v ὯΝ \ \ Wr ΄ » ~ 
χαὶ τὸ συμβεβηχὸς ἐπουσιώδη. ἔστι OF χαὶ τὸ ἰδιον πολλάχις οὐσιῶδες, 

80 ὡς ἐχεῖ μεμαϑήχαμεν. ἐπειδὴ οὖν τὸ γένος χαὶ ἣ διαφορὰ χαὶ τὸ εἶδος 
αἱ μόνως οὐσιώδη εἰσί, τὸ δὲ σ 

χαὶ ees ahs ἀλλ᾿ οὖν οὐχ ἀεί ἐστιν οὐσιῶδες), τούτου χάριν τὸ 

SOR Epis ἐπουσιῶδες χαὶ τὸ ἴδιον ὁμοίως (εἰ 
/ ΐ 

2 τι om. V ὧν om. KT 2.3 xa¥ ἑαυτὴν οὖσα Paris. 2089: om. KTV 
4 λέγονται V 5 καὶ πόδας T ff Peet ποὺς add. κατ᾽ ἰδίαν V ἅμα om. KT 

τὰ om. V 9 σώζουσι V 10 αὐτὸ om. Καὶ 11 λέγετε scripsi: λέγουσι KT: 

λέγεται V 12 διαιρούμενα om. V 13 ὅλον] ἕν V 14 ἀλχιβιάδην] 

γεώργιον KT αὐτὸ] οἰκεῖον V χαὶ γὰρ χαὶ T 15 xat ὁ Ἀλκιβιάδης 
om. KT 17 ἐν om. KT 17. 19 εἰδῶν] ἰδίων V 19 6 ἄνϑρ.] καὶ ἄνϑο. V 

20 ζῷόν ἐστι (post ἵππος) om. T 20.21 ϑεωρ. ὁμοτίμως K: ϑεωρ. ὁμοίως καὶ 

ὁμοτίμως Τ' 21 χαὶ γὰρ---[Ιλάτων om. TV 22 ὁμοτίμιως post μερῶν colloc. T 

23 μόνῳ om. T μόνῃ (post χεφ.) om. KT 26 τοίνυν ἔλθωμεν colloc. KV 

ante περὶ τῆς τάξεως add. zat T 27 ὡς ἐμάϑομεν ἐν τῷ σχοπῷ] cf. p. 84,24 

28 οὐσιώδη] οὐσιῶδές τι V 29 ἐπουσιῶδες TV οὐσιῶδες post μεμαϑήχαμεν 

colloc. V 30 eee ς εἰρήχαμεν ἐχεῖσε T ἐπεὶ T 81 μόνον KT 

(cf. p. 99,17) 31. 32 ef δὲ χαὶ T 32 post εὕρηται add. καὶ V 

SY & vee eee ὧδ 
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as id ‘ >) ~ ~ 

γένος χαὶ ἢ διαφορὰ χαὶ τὸ εἶδος προτερεύουσι τοῦ te ἰδίου καὶ τοῦ συμ- 
, \ \ > -- Ἂ f ~ > 5 , \ 

BeByx0t0s* τὸ γὰρ οὐσιῶδες τιμιώτερον τοῦ ἐπουσιώδους ἐστίν, εἴ γε τὸ 90S 

X > - ὦ \ 5S ad > a. ς 

μὲν οὐσιῶδες παρὸν μὲν σωζει ATOV Os φϑείρει (καὶ γὰρ τ τὸ λογιχὸν παρὸν 
‘ 

X fA x » >) \ s\ , 5 , ~ 

μὲν συνίστησι tov ἄνϑρωπων ἀπὸν δὲ φϑείρει αὐτόν: τοῦ γὰρ λογιχοῦ 
5 ΄ be! »ἤ , 3) X \ b} Vv \ 5 \ ~ 3 oer 

ἀπόντος οὐδὲ ἀνϑρωπός ἐστι), τὸ OF ἐπουσιῶδες ἤγουν τὸ ἐπὶ τῆς οὐσιας 
Vv ws. > WV. \ , wv \ ,@ Vv >) ἴῃ ’ ‘ 

ὄν, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ συμβεβηχός, οὔτε παρὸν σώζει οὔτε ἀπὸν QUELpEr” χαὶ 
Vv vw Vv : ’ 

yap τὸ λευχὸν οὔτε παρὸν συνίστησι τὸν ἄνθρωπον οὔτε ἀπὸν φϑείρει 
shal SE ATe x \ » 5 \ \ ” “» ὍΝ yy C 

αὐτόν: ἐνδέχεται γὰρ μὴ ὄντα λευχὸν τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ μέλανα ane. 

mov εἶναι. τούτου οὖν χάριν, ὡς εἴρηται, τὸ γένος χαὶ ἢ διαφ ρορὰ 
ε“ 

\ \ TN ~ ΕΣ \ ~ X aX . 

χαὶ τὸ εἶδος TPOTEPE ύουσι τοῦ ἰδίου χαὶ τοῦ συμβεβὴη ηχότος. τὸ δὲ γένος 
. 

, ~ a , c ~ -᾿ 

προτερεύει τῆς διαφορᾶς, ἐπειδὴ τὸ γένος περιέχει ἐν ἑαυτῷ τὰς δια- 
\ - 

TES χαὶ γὰρ τὸ χαϑόλου ζῷον περιέχει ἐν ἑαυτῷ χαὶ τὸ λογικὸν χαὶ 

τὸ ἄλογον. ἣ δὲ διαφορὰ 7 ἘΠΕ τ SL τοῦ εἴδους, ἐπειδὴ ἢ διαφορὰ χαϑολι- 

χωτέρα ἐστὶ τοῦ εἴδους" χαὶ γὰρ τὸ Aoytxov τοῦ ἀνθρώπου χαϑολικώτερόν 
» , , e 5 f > 

ἐστι" φέρεται yap χατὰ πλειόνων" οὐ μόνον yap ὃ ἄνϑρωπος λογιχὸς ἔστιν 
3 \ 4 » \ > ‘4 Χ >\ > ~ 37 > a \ 

ἀλλὰ χαὶ - ἄγγελος χαὶ Gatuwy. τὸ GE εἴδος προτερεῦει τοῦ ἰδίου. ETELOT) 

τὸ μὲν εἴδος μόνως οὐσιῶδές ἐστι, τὸ ὃὲ ἴδιον οὐχ ἔστι μόνως οὐσιῶδες, 
΄ la . ΄ as , , ~ >} a~ 

ὡς εἰρῆται: τὰ δὲ στο’ ὡς δέδειχται, τιμιώτερα εἰσι τῶν ἐπουσιωδῶν. 
- , >] \ 

th δὲ ἴδιον προτερεύει τοῦ συμβεβηχότος, ἐπειδὴ τὸ μὲν συμβεβηχὸς υόνως 

ἐπουσιῶδές ἐστι, τὸ OS ἴδιον χα 
Ν ὶ 

προτερεύει τὸ ἴδιον: χαὶ γάρ, ὡς ὃ 

>] ~ 

σιῶδες χαὶ ἐπουσιῶδες: εὐλόγως οὖν 

ἐπουσιώδους. χατ᾽ ἄλλον δὲ ἘΣ προτερεύει τὸ ἴδιον τοῦ ΠΕ βηχότος, 

ὅτι τὸ μὲν ἴδιον ἀντιστρέφει (δύναμαι γὰρ εἰπεῖν ὅτι εἴ τι ἄνϑρωπος, χαὶ 

γελαστιχόν, χαὶ εἴ τι γελαστιχόν, χαὶ τῶν τὰς" Ee yap τῷ ἀνθρώπῳ 

τὸ γελαστιχὸν ἕπεται), τὸ δὲ συμβεβηχὸς οὐχ ἀντιστρέφει" οὐ δύναμαι γὰρ 
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5. \ >) > 

εἰπεῖν ὅτι εἴ τι χύχνος, λευχόν, χαὶ εἴ τι λευχόν, χύχνος" | 0d γὰρ ἀλη- 169v 

ϑεύει ὁ λόγος" ἰδοὺ γὰρ χαὶ ἢ χιὼν ual τὸ ψιμύϑιον λευχά εἰσι χαὶ οὐχ 
- Vv ¢ ~ Ὁ» 

εἰσι χύχνοι. ταῦτα ἔχει χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις. 

Πρᾶξις β΄. 

80 p. 1,32. "Ὄντος ἀναγχαίου. 
ui ~ x ~ » \ ΄ bY Ἃ 

Γινὲς αἰτιῶνται τὴν ἀρχὴν ὡς χαχῶς ἔχουσαν: φασὶ yap εἰ τὸ ον 

2 τιμιώτερον Paris. 2089: ἰδιαίτερον KT: ἰδιώτερον V (cf. vs. 18) ἐστι τοῦ ἐπουσ. 

colloc. V οὐδὲ V!: οὔτε KTV? 8 μὴ ὄντα] zat τ εἶναι V τὸν ἄνϑρ. 

λευχὸν colloc. V 8. 9 ἄνϑρ. εἶναι] καὶ εἶναι αὐτὸν ἄνϑρ. δ 9. τὸ γένος ὡς εἴρ. 

colloc. V 11 τὰς διαφοράς--αυτῷ om. V 12 καὶ (post ἑαυτῷ) om. Καὶ 

15 λογικόν V 16 ἄγγελοι καὶ δαίμονες V 19 μὲν om. V 20 post ἐστι 

add. ὡς εἴρηται V 22 τὸ ἴδιον προτ. colloc. V 93 et tt om. K χαὶ (ante 

yeh.) om. K 24 χαὶ (ante ἀνϑρ.) om. KT 26 οὐ] οὐδὲ T 27 xat (post 

yap) om. V dippttioy T λευχόν ἐστι V 28 ταῦτα- πρᾶξις] ἐν οἷς σὺν 

ϑεῶ ἡ παροῦσα ϑεωρία V 

δ΄ post verba περὶ τούτου διαλαμβάνειν οὐ βούλομαι (p. 110,20) inseruit V 

ἀναγκαίου add. χρυταόριε T 81 ὡς χαχῶς] χαχῶς Ki: χαλῶς V 
{he 

29 totum caput alterum hic omisit et sub titulo πρᾶξις 

90 post 
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΄ Γ id 2 \ Sk e , bea 4.» wv X ἂν b] a> A δυώνυμόν ἐστι, τὸ 6& ὁμώνυμον ἀόριστον, ἀόριστον ἄρα τὸ ὄν" οὐ δεῖ δὲ 
τὴν ἀρχὴν ἀπὸ ἀορίστων ποιεῖσϑαι. πρὸς δὲ τοῦτό φαμεν ὅτι οὐχ ἔστιν 

, ΄ ΕΣ | Eg (ee \ δε) 2 ἘΞ ἘΠ Ξ Ie De Raa ete 
δμώνυυμον τὸ ὄν, ὡς χαὶ ἤδη ἐδείχϑη ἐν τοῖς προτέροις, ἀλλ ἀφ᾽ ἑνός 

δ“ > ‘ > e , 5 ~ f s ΜΡ v Q 7 τίνα δέ εἰσι τὰ ἀφ᾽ ἑνός, τελείως ἐν ταῖς Κατηγορίαις εἰσόμεϑα. ἔτι δέ 

5 φασιν" διὰ τί οὐ προέταξε τὸ ἀναγχαῖον τοῦ ὄντος: χαὶ λέγομεν πρὸς τοῦτο 

τίας πρῶτον μὲν ὅτι ὡς χαϑολιχώτερον τὸ ὃν τοῦ ἀναγχαίου προ- 
\ \ 5 ~ ~ \ v 5 - » x Pld 

ταζεν" St τι ἕν YAO αἀναγχαιον, τοῦτο χαὶ OV δστινς OVX Et τὶ δὲ ον, 

~ \ 5 5 ~ 7 

τοῦτο χαὶ ἀναγχαῖον. εἰ τε το οὖν τὸ ἀναγχαῖον, οὐχέτι' τοῦ ὄντος 
ἐδέετο. δεύτερον ὃὲ διὰ τὸ εὐφραδές: εἰ γὰρ εἶπεν οὕτως ‘avayxatov 
Ὑ 2 b) 4 Υ ΄ 7 ΄ 10 ὄντος, οὐχ οὕτως ἔμελλεν εὔφωνος εἶναι ἢ φράσις ἔχουσα τὸ χεχηνύς. 
τρίτον ἵνα ἀπὸ τῶν Ἰονικωτάτων ἄρξηται: οὕτως οὖν βουλόμενος ὃ [Πορφύριος 

ἄρξασϑαι τὸ ὃν προέταξε. 
-- 

I] ΄ ἣν» ~ , = aN \ 5 ΄ > a oe \ . , ” 3 

άλιν ξςητοῦυσι τινες οιᾶ τ ένα ειπε XAL OvYt GLAALOD Ἢ aya- 

5 X Qk pent Ὁ Ἂς ΄ ~ ὃ ~ > 4 
ϑοῦ 7 χρησίμου. πρὸς τοῦτο ἀπολογούμεϑα ἀπὸ διττῆς τινος απ τοι 

15 πρώτης “μὲν οὕτως" ἰ abe ταῦτα ἀλλήλοις ERG Ae τὸ ἀγαϑὸν 

χαὶ τὸ χρήσιμον. τὸ GE χρήσιμον τέμνεται εἰς δύο, εἰς τὸ ὁμώνυμον τῷ 

7 et τ χαὶ εἰς τὸ ἀναγχαῖον. χαὶ ayatov μέν ἐστι τὸ δι᾽ ἑαυτὸ 
30 4.1 7 ΄ iE G τᾺ ᾿ , 

αἱρετόν, οἷον εὐδαιμονία εὐσέβεια. χρήσιμον δέ ἐστι τὸ ἀντιδιαστελλόμενον 
7 ἘΞ \ Lae »Ἡ San ΄ c e 7> 2 re: τῷ ἀναγχαίῳ, ὅπερ οὔτε παρὸν σώζει οὔτε ἀπὸν φϑείρει, ὡς ἢ τοιάδε Eodys. 

5» ~ QS. a X \ σώξει 3 x >\ pate c Ὁ 3 l4 , 

20 ἀναγχαῖον δὲ ὃ παρὸν ie ώζει ἀπὸν δὲ φϑείρει, ὡς ἣ ἀναπνοή. πᾶλιν 
τὸ ἀναγχαῖον ἑξαχῶς λέγεται" λέγεται γὰρ ἀναγχαῖον ἢ ὕλη. ὡς at σανίδες 

τοῦ πλοίου πρὸς τὴν τούτου pass λέγεται ἀναγχαῖον ὡς τὸ λογιχὸν 

τοῦ ἀνθρώπου. λέγεται ἀναγχαῖον χαὶ τὸ Bia, ὡς ὅταν εἴπωμεν ὅτι ἀναγ- 
\ ’ e Γ ~ / 5 ~ \ σ [4 σ 

χαίως ὃ τεμνόμενος τελευτᾷ. λέγεται ἀναγχαῖον χαὶ τὸ ἕπεσϑαι, ὡς ὅταν 

τῷ σι εἴπωμεν ὅτι ἀναγχαίως αἵ προτάσεις ἔχουσι τὸ συμπέρασμα" ἕπεται γὰρ 
- ΄ ΄ 2 aL ~ \ x 3° “Ὁ X 

ταῖς προτάσεσι συμπέρασμα. λέγεται δὲ ons χαὶ τὸ Ot Eavto 

μὲν τον ov 

φευχτόν ἐστιν, ἐπειδὴ ὀδύνην a Ἢ ἕτερον δὲ αἱρετόν, ἐπειδὴ χενοῖ 
i | 9 

‘ ig 

αἱ 
Ὁ 

δι᾿ ἑαυτὸ αἱρετὸν χα = o [ΟἹ εὶ @ 
Ὁ 
Φ < 

~ thy ὕλην. λέγεται δὲ ἀναγχαῖον χαὶ τ 

1 ἄρα τὸ ὃν ἀόρ. colloc. KT 2 ἀορίστου V 3 ὡς καὶ ἤδη ἐδείχϑη] ef. p. 3,2 
4 τί δέ εἰσι τὰ ἀφ᾽ ἑνός T: τί δέ ἐστι τὸ ἀφ᾽ ἑνός V 5 οὐ προέταξε post ὄντος. 
colloc. V 6 πρώτην V ὅτι om. V 8 οὖν] γὰρ T 9 εἶπεν] 
iy V 10 ὄντως V ἤμελλεν T ἣ φράσις εἶναι colloc. V 

11 τρίτην V post οὖν add. ἀπὸ τῶν γενιχκωτάτων V 12 ἄρξασϑαι ante βουλ. 

colloc. V 13 διχαίου ἢ om. V 14 τοῦτο δὲ V post ἀπολογ. add. 

πάλιν T ἀπὸ] διὰ KT (ef. p. 101,1) 15 οὕτως] ὄντως V 16. 17 τὸ δὲ yphs.— 

dvayx. deleas τὸ (ante ὁμών. et avayzx.) om. TV 18 ἡ εὐδ. ἡ εὐσέβ. V 
19 ὅπερ] ὃ Καὶ 21 χαὶ ἑξαχῶς V λέγεται (alterum) om. V alt. ἀναγκαῖον om. T 

ἡἣ πρώτη ὕλη V ὡς] οἷον T 22 λέγεται δὲ V ὡς] χαὶ V; ante ὡς inseras 
τὸ εἶδος. 23 τὸ βίᾳ scripsi: τῇ βία libri οἷον ws V ὅτι om. Καὶ 

23.24 ἀναγχαίως---τελευτᾷ] ἀναγχαῖον τὸν τεμνόμενον τελευτᾶν Τ' 25 τὸ om. KT 

συμπεράσματα T ἕπεται --- τὸ συμπέρασμα (26) om. V 26 χαὶ τὸ δι᾽. ἑαυτὸ--- 

χενοῖ (28)] ὃ δι᾿ ἑαυτὸ μὲν φευχτόν ἐστιν, ἐπειδὴ ὀδύνην ποιεῖ, τὸ φλεβότομον λέγω, δι᾿ Preaas 

δὲ αἱρετόν, ἐπειδὴ xevot KT 29 δὲ om. KT zat τὸ χαὶ] τὸ καὶ KT: καὶ τὸ Υ 

δι᾿ ἑαυτὸ ---ἕτερον] δι᾽ ἕτερον ἀναγχαῖον (sic) χαὶ δι᾿ ἑαυτὸ KT 

Π pe bere tise.» 
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¢ COC ok: VP Στ ας A) ye Pa e Vv > ~ 

ὡς ἢ ὑγίεια χαὶ δι. ξαυτὴν μὲν ἔστιν αἱρετή (Care 129 ἔχει ἀποβολῆς 

ἄξιον), xat dv ἕτερον δὲ αἵρετή ἐστι, διὰ τὰς Ψυχιχὰς ἐνεργείας" αἵ γὰρ 

ee ἐνέργειαι διὰ τῆς ὑγιξίας προέρχονται. αἱ δὲ πέντε φωνα ὶ 

ἑαυτάς εἰσιν ἀρεταί, ἐπειδὴ πάντως ὀφείλομεν | γινώσχειν τί ἐστ ιν ἐχάστη 1706 

5 αὐτῶν, ἀλλὰ χαὶ δι᾽ ἕτερόν εἰσιν αἵρεταί: συμβάλλονται γὰρ ἡμῖν χαὶ εἰς 

τὰς Κατηγορίας ᾿Αριστοτέλους χαὶ εἰς πᾶσαν τὴν φιλοσοφίαν χαὶ τὰ τοιαῦτα. 
) το τ & ἀπὸ τοιᾶσὸΞ διαιρέσεως: τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστι δι᾿ ἑαυτὰ 

> 

ὃ 

ὃ 
Q 

αἱρετὰ τὰ δὲ Ot ἕτερα, χαὶ αἱρετὰ μὲν δι᾿ ἑαυτὰ ὡς ἢ εὐδαιμονία (ταύτην 
΄ ΄ Nie ὁ ΄ < >i 

γὰρ αἱρούμεϑα ἔχειν δι΄ ἑαυτήν), αἱρετὰ δὲ δι᾽ σ », cng ἕτερα ἣ eh - αὕτη ς 
> 54 ¢ , > Nia , e 

10 γὰρ δι᾿ ἑαυτὴν οὐχ ἔστιν atpsty, ἀλλὰ διὰ τὸ ϑάλπειν τὸ ἡμέτερον σῶμα. 
τῶν δὲ δι᾽ ἕτερον αἱρετῶν διαφορά τίς ἐστι: τούτων γὰρ τὰ μὲν a ταραίΐτηταί 

ἐστι τὰ ὃὲ παραίτησιν ἐπ γος, χαὶ ἀπαραίτητα μὲν ὡς ἣ ἀναπνοή 

(πάντως γὰρ δεῖται ταύτης πᾶν ἔμψυχον ζῷον. χωρὶς γὰρ ταύτης τὸ 
» x Seou x 5 ᾿ p= A. - SN 5 ed chs ΄ 2 ΄ 

an ερμὸν οὐ γίνεται), παραίτησιν 6 ἐπιδεχόμενα ὡς ἣ ἐσϑής" 
- ‘ Vv ~ Sy , 15 δύναται γὰρ πε ἘΠῚ εἶναι τὰ ἔμψυχα ζῷα. τούτων οὖν τὰ ἀπαραί- 

τῆτα λέγεται ἀναγχαῖα, τὰ δὲ TENET ἐπιδεχόμενα jE τὰ ὃς OV 

ἑαυτὰ αἱρετὰ ἀγαϑά. χαλῶς οὖν ἀναγχαίου εἶπε χαὶ οὐ οι το οὔτε 

ἀγαϑοῦ" τὸ γὰρ ἀναγχαῖον δηλοῖ τὸ ἀπαραίτητον: ἀπαραίτητον γὰρ ὑπάρχει 
~ , , ~ 7 >) 

ἡμῖν πάντως τὰς πέντε φωνὰς γνῶναι. χρήσιμον δ᾽ οὐχ ἠδύνατο εἰπεῖν, 

90 ἐπειδὴ παραίτησιν ἐπιδέχεται χρήσιμον, τοῦτο δὲ ἀπαραίτητόν ἐστιν. 
nov 2 \ Vee , 5 5: ~ >| \ 3 x Niel Ye \ ΄ 

ἀγαϑὸν ὃς ὁμοίως οὐχ ἠδύνατο εἰπεῖν, ἐπειδὴ τὸ ἀγαϑὸν dr ἑαυτὸ αἱρετόν 
9.2 > a μοι \ x ΄ »} \ , ΄ , > > \ ἐστι, τοῦτο δὲ τὸ παρὸν σύγγραμμα οὐ δι ἑαυτὸ μόνον αἵρετόν ἐστιν, ἀλλὰ 

χαὶ διὰ πᾶσαν τὴν φιλοσοφίαν. 

p.1,3 Χρυσαόριε. 

a "Iopev αὐτοῦ φίλον εἶναι τὸν Χρυσαόριον, πρὸς Ov ἐξεφώνησε τὸ τῷ σι 

παρὸν σύγγραυμα. 

»-.1.3 Καὶ εἰς τὴν τῶν παρὰ ᾿Αριστοτέλει Κατηγοριῶν διδασχαλίαν. 

of Ὁ X ~ 4 ~ % ΄ 2 Cee \ ~ \ » A aren a ὧδε τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ. χρησίμου ἐμφαίνει. χαὶ yap χαὶ εἰς tas 
΄ ~ . / ~ 

Κατηγορίας φησὶ συμβάλλεσϑαι χαὶ εἰς πᾶσαν τὴν φιλοσοφίαν" τοῦτο γὰρ 
> per (δ, , κρένω Vow YS 2h eee \ > Nes K aR Ar ΒΞ 

80 δηλοῖ ὁ χαί σύνδεσμος. σαφὲς δέ ἐστι χαϑὸ εἰ τὰς Kary, γορίας φησίν, ς 
ἀσαφὲς δὲ χαϑὸ 6 xat σύνδεσμος ἔξωϑεν δηλοῖ πᾶσαν τὴν φιλοσοφίαν. 

1 ἡ (post ws) om. K ὑγεία V post ὑγίεια add. καὶ yap ὑγίεια Καὶ 

2 δὲ om. T 3 ὑγείας TV 5 yap] 6 V 9 δι᾿ ἑαυτήν] διὰ τὸ εἶναι 
ἀγαϑὴν KT ὥσπερ KT 11 ante γὰρ add. μὲν KT 12 eioe KT 

παραίτησιν ἐπιδεχόμενα] παραιτούμενα KT 13 τὸ om. K 14 ex ἔμψυχον corr. 

ἔμφυτον V ἐπιδεχ.] δεχόμενα K 15 οὖν evan. V 16 dvayz. 

λέγονται V 17 aipeta om. V zat evan. V 18. 19 ἡμῖν ὑπάρχει 
colloc. Καὶ 19 γνῶναι ante πάντως colloc. KT ἐδύνατο V 23 τὴν 

Paris. 2089: om. KTV 27 post διδασχαλίαν add. tod γνῶναι V 28 χαὶ 

(post yap) om. V 29 τὴν om. KT 30 post συνὸ. addas κατὰ τὸ σαφές τε 

καὶ ἀσαφές 31 χαϑὸ] ὅτι V post xate add. χαὶ K 
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ζητοῦσι δέ τινες διὰ τί εἰρηκὼς τῶν Κατηγοριῶν λέγει τῶν παρὰ 
᾿Αριστοτέλει: ἤρχει γὰρ τῶν Κατ τη (οριῶν εἰπεῖν. nat τινές φασιν ὅτι 

πρὸς ἀντιδιαστολὴν ἄλλων εἶπε παρὰ ᾿Αριστοτέλει" βούλεται γὰρ δεῖξαι 
ὅτι συμβάλλεται εἰς τὰς Κατηγορίας ᾿Αριστοτέλους χαὶ οὐχ ἄλλων: ἔγραψε 

5 γὰρ χαὶ Θεύφραστος χαὶ Εὔδημος περὶ χατηγοριῶν χατὰ υἱμησιν τοῦ οἰχείου 
a3 ΄ ἘΝ CANN ee > ΄ 5 \ σ 5 ΄ - 
διδασχάλου. χαχῶς δὲ οὗτοι ἐπελύσαντο: εἰ γὰρ ἅπαξ συμβάλλεται ταῖς 
>? , > x ΄ ~ 1s 4 ~ 

Κατηγορίαις ᾿Αριστοτέλους, χαὶ πάσαις tats ΚΚατηγορίαις συμβάλλεται. τοῦτο 
1 ae aa Ξ ΩΣ Sep OS --Ξ σ ΄ ~ 7 , 

ν ὅτι ἐχ τοῦ μείζονος ϑέλει δεῖξαι ὅτι πάσαις ταῖς Κατηγορίαις 
cy ~ ? ~ i , ~ 

υυβάλλεται, | εἰ xat ταῖς ᾿Αριστοτέλους. ζητοῦσι δὲ διὰ τί τὸ πλεῖστον 170+ 

10 μέρος τοῦ χρησίμου προέταξε τοῦ σχοποῦ. φαμὲν δὲ ὅτι τοῦτο ἐποίησε 
» , 5 ~ , ΄ A , 

Πλάτωνι: παραχολουϑῶν παραχελευομένῳ προτάττειν τὸ χρήσιμον, ἵν᾽, ὡς 

εἴπουεν ἀνωτέρω, διὰ τοῦ χρησίμου ϑαῦμα ἡμῖν ἐπέλθῃ. ex δὲ τοῦ 
““ 5 Ἁ ~ ’ 

ϑαύματος ζήτησις, ἐχ δὲ τῆς ζητήσεως τὸ φιλοσοφεῖν. 

΄ 

ρ.14. Tod γνῶναι τί γένος τί διαφορὰ τί εἶδος τί ἴδιον χαὶ τί os. 

15 συμβεβηχός. 

ry. ‘ / > 5] ΄ 

Τούτων τὴν τάξιν ἀνωτέρω εἴπομεν. 

5 Ets te τὴν τῶν ὁρισμῶν ἀπόδοσιν χαὶ ὅλως εἰς τὰ περὶ Ρ.1 
᾿ΝἮ \ ΡῚ > ΄, » ~ 

διαιρέσεως χαὶ ἀποδείξεως χρησίμης οὔσης τῆς τούτων ϑεωρίας. 

Μαάϑωμεν οὖν τί ἐστ! διαίρεσις χαὶ ὁρισμὸς χαὶ ἀπόδειξις χαὶ ἀνάλυσις 

90 χαὶ οὕτως ἐπὶ τὴν Sania χωρῶμεν. διαίρεσίς ἐστιν ἢ ἀπὸ γένους 

πὶ εἶδος gene, οἷον οὐσίχ εἰς σῶμα χαὶ ἀσώματον χαὶ τὰ ἕξῆς, 
ὁρισμός ἐστιν ὃ ἐχ γένους χαὶ συστατιχῶν διαφορῶν συνιστάμενος, ἀπό- 

δειξίς ἐστιν ἢ διὰ συλλογισμῶν χαὶ προτάσεων γινομένη, Ὑ τὸ ὃν ποτὲ μὲν 

ἀγϊαϑὸν δειχνῦσα ποτὲ δὲ 
/ \ X ἣν = ‘a es ΝΥ , 

UAXOV. AAKOV WEY οὖν οὕτως" Ἢ ἡδονὴ σύνεστι 
> , \ a\ ~ ΄ e CaN \ v , ~ ΠῚ ΄ 

οἰχεία. λύπῃ, τὸ Ge λυποῦν χαχύν, ἢ Ὡδονὴ ἄρα xaxov. πῶς δὲ σὺν- τῷ σι 

εστιν 4 ἡδονὴ τῇ λύπῃ; ἐπειδὴ εἰ μὴ πρότερον διψήσεις, ody ἡδὺ ποτοῦ E Δικ ch) ee ees pore [Sets Oe 
υ uh πρότερον πεινήσεις, οὐχ ἡδὺ βρώσεως μεταλαβεῖν. τὸ 
ay a > , \ ~ 3 [4 ΄ ‘ 

0g ἀν ας, ὅτι ἐναντίως ἔχοντα τὰ τοιαῦτα ἀλλήλοις συναυξάνονται χαὶ 

συμμειοῦνται" ὅσον γὰρ διψῇς, τοσοῦτον ποτοῦ μεταλαμβάνειν δύ. ἀγαϑὸν 

1 τῶν (post εἰρηκὼς) om. V 2.3 “Aptototéhous Brand. 2 εἰπεῖν om. V 

ott om. K 3 ἀντιδ.] διαστολην Υ ΄ τῶν ἄλλων V παρὰ om. KT 

4 οὐχ om. T 5 χαὶ (post γὰρ) om. V 8 ἔδει] ef δεῖ V 9 tats Ap.) 
πρὸς τὰς Ap. V 11 παραχοὶλ. τῶ πλάτωνι T 11.12 ὡς εἴπομεν ἀνωτέρω] 

ef. ps day ἢ Βη᾿ 13 to om. V 14 ual τί Gray. τί te εἶδος zat τί ἴδιον Porph. 

16 τούτων scripsi: τούτου K: τούτου χάριν T: τούτου δὲ V 19 οὖν om. KT 
20 χωρῶμεν] χωροῦμεν KTV 21 οἷον om. V ἡ οὐσία V χαὶ ἀσώμ.] 

ἢ dowp. V 22 ἐστιν] δὲ Καὶ 28 τὸ ὃν] seribas οἷον τὴν ἡδονὴν 24 οὖν 
om. KT 25 olxeta] ἰδία KT χαχή (alt. 1.) T 26 τῇ ἡδονῇ. ἡ λύπη V 

26. 21 ἡδὺ] ἥδη KT (bis) 27.28 χαὶ τὸ δὴ “ϑαυμ. V 28 ὅτι om. ΚΝ 

29 διψᾶς Καὶ μεταλαμβάνων ἤδη KT 

έν τς Δ᾽ A ie eae 

awn 
~~ 

ae 

pes . 
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ὌΝ . pS x SNS σε z ΄ Nar ») Pee X »Ὶ ᾿ » oO” ΄ on A 

δὲ δειχνύει τὴν ἥδονὴην οὕτως" ἢ ἥδονὴ ἐφετόν, τὸ ἐφετὸν ἀγαϑόν, ἢ ἡδονὴ 
a » Q/ > ar > ς , =33 Ξ \ on , δ , 

apa ayaitov. εἰ δὲ εἴποι τις τί οὖν; τὸ ἥδεσθαι μοιχεύειν ἢ χλέπτειν 
oe a6 ple sere) NG [ee ὍΣ mF pied pee ede 5 ~ > : \ ᾽, ~ 

ἀγαῦον ἔστι; φαμὲν ὅτι ἐχείνῳ τῷ ταῦτα μελετῶντι ἀγαϑὸν φαίνεται τῇ 
5 ls c , > . [4 5 , 7 ,ὔ > ‘ 

ἀλόγῳ δόξῃ ἕπομένῳ. ἀναλυτιχὴ ὃὲ ἢ ἀναλύουσα thy sbvbeciv: οἷον τὸ 

5 ζῷον λογιχὸν ὑνητὸν δηλοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀναλύει δὲ αὐτὸν εἰς λογιχὸν 
> a\ ~ »"» ~ \ Ἁ - » 5» 

ζῷον χαὶ εἰς ἄλογον ζῷον χαὶ εἰς τὰ τοιαῦτα. εἴπομεν δὲ ἀνωτέρω 

oo δὶ 

a 

a R- (ἡ“ 

3 >] ‘4 4 δὶ Ἁ »Ὰ ἃ ~ μ᾿ ‘ ’~ ‘ 

ἐξ ξναντιας φέρεται πρὸς τας ἄλλας τρεῖς ὁ διαλεχτιχὰς υξυοροὺς. YWpls 

ταύτης οὐδεμία συνίσταται τέχνη: Des γὰρ οἶχον εἶναι τελείως ἔχοντα 

oOo (η΄ 

> ~ ~ aN > ΄ SRN ~ \ “Ἐπν \ eA > 

OLXELA, τοῦτον OE αἀναλύεις απο τὴς amet XATLWY ETL TOV θεμελίους" ει 

Ὁ Ἁ 

ς 
10 χατὰ σαυτὸν ἐνθυμηϑῇς ὅτι δεῖ σε ὀροφῶσαι οἶχον, διὰ τὴν ΠῚ χαὶ ~- 

~ Ἁ 

τοὺς τοίχους ἐπινοεῖς χαὶ διὰ τοὺς τοίχους τοὺς ϑεμελίους. ὥστε οὖν αὕτη 
ἐστὶν 7 συνιστῶσα τὴν τέχνην. 

NRA) ) ~ a Sak ad το 

ἈΑποροῦσι δέ τινες λέγοντες διὰ τί τῆς διαιρέσεως προέταξε τὸν 
‘ 

δρισμόν, χαίτοι ἐδείχῦη ὅτι ϑέλει ἢ διαίρεσις τοῦ ὁρισμοῦ προτερεύειν. 

15 xat τινες ὑπὲρ τούτου ἀπολογοῦνται ὅτι διὰ | τοῦτο προέταξε τὸν ὁρισμόν, [{|- 
OU. 

3 ὅτι Ot αὐτοῦ πανταχοῦ ὁρίζει τὴν φύσιν τῶν ἀπο θῦσιχον φωνῶν χαὶ πάνυ 

αὐτοῦ δέεται. τινὲς δὲ πρὸς τούτους ἀντιλέγοντές φασιν ὅτι οὐχ οὕτως" 

χαὶ γὰρ ὁμοίως πανταχοῦ διαιρεῖ τὰς προηγουμένας φωνὰς χαὶ δέεται τῆς 

Ὁ ᾿χαχῶς δὲ οὗτοι ἐλάβοντο τῶν πρώτων" οὔτε γὰρ εἰρηχότες 

20 ὅτι πάνυ δεόμενος τοῦ δρισμοῦ αὐτὸν προέταξε, λέγουσιν ὅτι οὐ δέεται τῆς 
΄ » Sart 

pee μᾶλλον αὐτὸν προέταξεν: οὐδὲ yao διὰ τῆς διαι- 
΄ 

τὴν φύσιν ὡς ἐν τῷ Cpe 

S 8 

Sey 

M- a o- 

ρέσεως δηλοῖ § ἡμῖ 

Ilcikty ἀποροῦσί τινες λέγοντες διὰ τί τῆς ἀναλυτιχῆς οὐχ ἐμνημόνευσε. 

Kat φασί τινες ὅτι αὕτη ἣ ἀναλυτιχὴ μέϑοδος φυσική τίς ἐστιν, οἷον ἢ ἀνα- 

25 λύουσα τὰ φυσιχὰ πράγματα, ὅτι 6 ἄνθρωπος σύγχειται ex τεσσάρων 

χυμῶν, οἵ χυμοὶ Ex τῶν τροφῶν, αἱ τροφαὶ ἐχ τῶν χαρπῶν, οἱ χαρποὶ ἐχ 

τῶν φυτῶν, τὰ φυτὰ ἐχ τῶν τεσσάρων στοιχείων, τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ἐξ 
Led \ »» / δὴ ~ σ \ Ὁ \ τ Lj 

ὕλης χαὶ eldouc. λέγομεν πρὸς τοῦτο ὅτι τριττὴ ἢ παρὰ τοῖς φιλοσόφοις 
΄ , " ‘ x & ‘ , , 

ἀνάλυσις" ἔστι γὰρ 7 φυσιχὴ ἣ λογιχή, χαὶ αὕτη διττή. χαὶ φυσιχὴ μέν 

80 ἐστιν οἷον εἴπομεν τρόπον. λογιχὴ δὲ 7 ἐν προτάσεσιν 7 ἐν συλλογισμοῖς. 
χαὶ ἐν μὲν προτάσεσιν, ὅταν τὴν δοϑεῖσαν πρότασιν ἀναλύῃ εἰς τοὺς ὅρους, 

> cy , ~) , \ ΄ 5 Fee δας \ Cy Re) οἷον Σωχράτης φιλοσοφεῖ. eer τ πε ον ἀναλύει εἰς τὸ ᾿Σωχράτης 
ς - \ € , Vv ΄ 3 Ὧν 

χαὶ εἰς τὸ φιλοσοφεῖ χαὶ λέγει ὅτι τὸ μὲν ᾿ Σωχράτης᾽ ὄνομα ἐστι τὸ δὲ 
«ς » - εν >. ΄ x Δ 
φιλοσοφεῖ ῥῆμα. ἐν δὲ συλλογισμοῖς, ὡς ὅταν λάβωμεν τὸ ζητούμενον 

\ 

35 ὡς ὁμολογούμενον (ὅταν χατὰ σύνϑεσιν ἀγορεύηται τὸ προχείμενον) 

2 ἢ] zat Ο ὃ ἐπιμελετῶντι Τ' 5. 6 εἰς ζῶον doy. colloc. K 6 alt. ζῷον 

om. KT ets (ante tz) om. KT εἴπωμεν K (ef. p. 90,5) 10 ὁροφήσαι KT 

14 ἐδείχϑη] cf. p. 89,24 16 παντ. δι᾽ αὐτοῦ colloc V 19 οὔτε yap] οὗτοι γὰρ 

οἱ T; an οὐδὲ γὰρ ? 20 οὐ δέεται] δέεται μὲν χαὶ T τῆς supra scr. K 

23 λέγοντες om. KT διὰ τί---ἐμνημόνευσε in mrg. suppl. Καὶ 25.6 om. V 

26 αἱ τροφαὶ ---,αρπῶν om. V 28 χαὶ λέγομεν T 7, om. Καὶ 29 ἡ φυσιχὴ 

ἣ λογική K: ἡ φυσιχὴ ἡ λογιχή V χαὶ αὕτη διττή) ἡ συλλογιστιχή V 90 ἐστιν 

om. V τρόπον] τὸ πρῶτον V ἢ (prius)] ἡ K ἐν (ante συλλ.) om. T 

32 ταύτην --οἰς τὸ φιλοσοφεῖ (99) om. KT 33 λέγω KT 
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᾿ ΄ " ΄ 3 , , ¢ , 

χαὶ χαταντήσωμεν εἴς τι ὁμολογούμενον, οἷον εἰ ἀϑάνατός ἐστιν ἢ ψυχή 

(τοῦτο τὸ ζητούμενον λαμβάνομεν ὡς ὁμολογούμενον, tek ἀϑαναξὴς ἐστιν 

be εἰσὶ τὰ ὑπὸ Ἢ διχαιωτήρια, 
\ 

5 ἔστι τὸ διχαζόμενον, εἰ δὲ ἔστι τὸ δικαζόμενον, ἔστιν ἄρα χαὶ ὃ διχάζων, εἰ 

> ns JeN Te ak ~ ΕΣ τ 3h) 
Ἐρα αν eta) τὰ ὐπογην διχαιωτήρια, εἰ 

ὃΣ ἔστι διχαστής, ἔστι χαὶ προνοητὴς χαὶ πρόνοια. χαὶ ὅρα πῶς χατηντή- 

σαμεν εἰς τὴν πρόνοιαν, ἥτις ὁμολογεῖται παρὰ πᾶσιν οὖσα. ὅϑεν πάλιν 
ὯΝ 

χατὰ σύνϑεσιν λέγω ἐπειδὴ ἔστι πρόνοια χαὶ Ὅμως δῆλον ὅτι εἰσὶ τὰ 

ὑπὸ γῆν διχαιωτήρια, εἰ δὲ εἰσὶ ταῦτα, δῆλον ὅτι χαὶ ἀμοιβαὶ φαύλων χαὶ 

10 ἀγαϑῶν πράξεων, εἰ δὲ εἰσὶν ἀμοιβαί, ἔστι τὸ χρινόμενον, εἰ δὲ ἔστι τὸ 

χρινόμενον, ἀϑάνατος ἄρα ἢ ψυχή. διὰ τί οὖν εἴασε χαὶ ταύτας τὰς ἀνα- 

λυτιχάς; χαὶ λέγομεν ὅτι εἰρηχὼς τὴν διαίρεσιν καὶ τὸν ὁρισμὸν χαὶ τὴν 

ἀπόδειξιν συμπεριέλαβε χαὶ τὴν ἀνάλυσιν" Taye γὰρ feu ἐν μιᾷ 

γὰρ ἑχάστῃ νοεῖται" ὅπου γὰρ σύνϑεσις, πάντως ἔστιν ἐχεῖ χαὶ ἀνάλυσις" 

15 ἔστι δὲ ἐν πᾶσι σύνϑεσις. ἄλλως τε δὲ εἰρηχὼς τὴν διαίρεσιν χαὶ τὸν δρισμὸν 
Ay Ἁ 5 ~ ~ ἊΝ ΄ ἈΝ » > , 

χαὶ τὴν ἀπόδειξιν πολλῷ μᾶλλον τὴν ἀνάλυσιν ἐδίδαξε" διὰ γὰρ τὴν ἀνά- 

λυσιν [ χαὶ αὗται λαμβάνονται" ἀμέλει ὡς αὐτῆς τιμιωτέρας οὔσης ἐξ 111» 
>_~ \ 2 sine ΄ 8) is ee ΄ \ ~ 9 Ζ 

αὐτῆς τὴν ἐπιγραφὴν ἐποίησεν ὁ ᾿Αριστοτέλης, χαίτοι περὶ πασῶν διαλαβών, 

τὰ ᾿Αναλυτιχά. ἔστι δὲ χαὶ ἄλλως εἰπεῖν: αἵ προχείμεναι φωναὶ χαϑολιχαί 

90 εἰσιν, ὡς εἴρηται: ἥ οὖν ἀνάλυσις οὐ ake τῶν χαϑόλου ἐστὶν ἀλλὰ χαὶ Ξ 
[ 

2 

Φ τῶν xa χαστα" δύναμαι γὰρ ἀναλύειν τὸν Σωχράτην εἰς Seth χαὶ σῶμα. 

. ἐπειδὴ οὖν ual τῶν χαϑ’ Exacta ἐστιν ἀνάλυσις, at δὲ προχείμεναι φωναὶ 
~ Qs 5 ΄ , b >) , cS Ἁ 3 δ τ) ~ 

τῶν χαϑόλου εἰσί, πολλάχις οὐχ ἠνέσχετο τὴν ἀναλυτιχὴν ἀριϑμῷσαι. 

Ἰστέον G& ὅτι ὧδε τὸ λεῖπον τοῦ χρησίμου εἰσφέρει. ἀποροῦσι δέ τινες 

λέγοντες διὰ τί λέγει χρησίμης οὔσης, χαίτοι τ ὡς τὸ χρήσιμον 

παραίτησιν ἐπιδέχεται χαὶ διὰ τοῦτο τὸ ἀναγχαῖον ἀντ᾽ αὐτοῦ ἔταξε. λέγομεν 
τῷ Or 

, 

π 
Os ὅτι δύναται ὧδε νοεῖσϑαι τὸ χρήσιμον ἀναγχαῖον: φέρεται γὰρ τὸ χρή- 

σιμον χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀναγχαίου" ὥσπερ γὰρ τὸ ὄνομα φέρεται χαὶ ἐπὶ ῥήματος 

χαὶ συνδέσμου (ταῦτα δὲ Εγομεν ὀνόματα χαϑὸ ὀνομάζονται, Bs δὲ αὐτὸ 

80 τὸ ὄνομα ὄνομα λέ ἔγεται), οὕτως χαὶ τὸ χρήσιμον φέρεται χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀναγ- 

χαίου" ΧΕΙ ΠΕ μεν δὲ χυρίως λέγεται τὸ παραίτησιν ἐπιδεχόμενον. ἄλλως τε 

04 φαμεν ὅτι διχαίως μὲν ἐχεῖ ἀναγχαῖον λέγει ὧδε δὲ χρήσιμον, ἐπειδὴ 

3 ὲ ἐπουσιώδεις. at μὲν οὖν τῶν πέντε φωνῶν at μέν εἰσιν οὐσιώδεις αἱ 

1 χαὶ καταντ.- ὁμολογούμενον om. V εἴς τι] εἰς τὸ T 2 λαμβ. ὡς om. K 

post ἐπειδὴ add. δὲ KT A εἰ δὲ---διχαιώτηρια om. V ὃ διχαζόμενον]) διχάζον 

(bis) T χαὶ (ante ὁ διχάζων) om. KT 6 ἔστι καὶ προνοητὴς --- δικαστής (8) 

om. V 7 ὡμολόγηται T πάλιν om. T 11. 12 χαὶ ταύτας τὰς ἀναλ.] 

τὴν ἀναλυτιχήν T 14 χαὶ ἑκάστη K νοεῖται] ϑεωρεῖται KT χαὶ ἀνάλ. 

ἔστιν éxet colloc. KT 16 πολὺ KT ἐδίδαξε] ἐδήλωσε KT 11 ὡς αὐτῆς] 

ὡσαύτως V 18 6 om. V 22 ἐπεὶ KT 25 χρησίμου V ἐδείχ dq] 

ef. p. 101,16 26 zal διὰ τοῦτο scripsi: διὰ τοῦτο χαὶ libri τὸ om. V 

ἀντ᾽ αὐτοῦ om. T ἐτάξαμεν V 27 οὐ δύναται T 27. 28 χρήσιμον scripsi: 

ὄνομα libri 30 ὄνομα (alterum) om. KV 32 pr. δέ om. KT μὲν 

om. KT 
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at 

οὐσιώδεις ἀναγχαῖαί εἰσιν εἰς ἜΣ χαὶ εἰς ἀποδείξεις, αἱ δὲ ἐπουσιώδεις 

χρήσιμοι, ἐπειδὴ αἱ ὑπογραφαὶ ἐχ τῶν ἐπουσιωδῶν προέρχονται. ἀφορῶν 
cH » 5) 

οὖν πρὸς τὰς οὐσιώδεις φωνὰς εἶπεν ἀναγχαίου, eoorey δὲ πρὸς τὰς ἐπου- 
σιώδεις εἶπε χρησίμης. ἐν οἷς χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις. 

5 paéts x. 

p. 1,7 Σύντομόν Got παράδοσιν ποιούμενος. 

᾿Ἐντεῦϑεν tov ore τῆς διδασχαλίας διδάσχει 6 Ilo ρφύριος: φησὶ (ap 

1 δεινοῖς ϑεωρήμασιν οὐ βούλομαι ὁμιλεῖν: ἐχ τούτων γὰρ ἀσάφειά τις 

= ee, ἐπειδὴ ὃὲ Euvyotypev ἀσαφείας, φέρε διδάξωμεν πόϑεν ἢ ἀσάφεια 
10 τίχτεται. γίνεται τοίνυν ἢ ἀσάφεια 7 ἀπὸ τῆς λέξεως ἢ ἀπὸ τῶν ϑεωρη- 

μάτων. χαὶ ἀπὸ μὲν ϑεωρημάτων, ὡς ἔχει τὰ ᾿Ηραχλείτεια" ταῦτα γὰρ 

βαϑέα χαὶ δεινὰ ὑπάρχει: περὶ γὰρ τῶν σ συγγραμμάτων ραχλείτου εἴρηται 

δεῖσϑαι βαϑέος χολυμβητοῦ. ἀπὸ δὲ λέξεως γίνεται διττῶς H ἀσάφεια" ἡ 

140 διὰ τὸ μῆχος τῆς EEO γίνεται ἀσάφεια, ὡς ἔχει τὰ [ αλήνεια (κἂν 

15 γὰρ εὐφραδῇ εἰσιν, ἀλλ᾽ οὖν διὰ τὸ ads OE toy), ἢ διὰ τὴν ποιότητα 

τῆς λέξεως, ὡς ἔχει τὰ EERIE οὗτος γὰρ ᾿χαὶ ἡδὺν πόνον χαὶ ἐνσε- 
σαγμένον᾽ φησί, ποῖος δὲ πόνος ἡδὺς χαὶ τ 1} 1: οὐχ οἴδαμεν. τί δαὶ 
ἀπὸ πολλῶν τοῦτο δειχνύειν ἐπιχειροῦμεν ἡμῶν εὐπορούντων τοῦτο αὐτὸ 

ἀπὸ τῶν ἀρχηγῶν χαὶ προστατῶν τῆς φιλοσοφίας δεῖξαι, [Πλάτωνός te χαὶ 

90 ERIE CE | τούτων yap ὃ μὲν εἷς τὴν ἀσάφειαν διὰ τῶν φράσεων 172r 
: 

ποιεῖν ἐπετήδευσεν, O δὲ ἕτερος διὰ τῶν ϑεωρημάτων: τὰ μὲν γὰρ ᾽Δριστο- 

τελικὰ ϑεωρήμαται εὐχερῆ εἰσιν, 7 ὃ 
\ ΤᾺΣ x 
Ψ 

a7 
OvY 

φράσις δύσχολος. ἀμέλει εἰ νοήσεις 
ὑχερῇ φαίνεταί σοι 

Πλατωνιχὰ ϑεωρή- 

τί ἐστιν ἐντελέχεια χαὶ ποσὸν χαὶ δύναμις, ἡδέα χαὶ 
\ 

τὰ λεγόμενα" ὥστε οὖν ἢ φράσις ἐστὶ δυσχερής. τὰ ὃ 

εὖ 
Φ 

X 
Ξ 
S 

~ 

ν πάσῃ δόξῃ 
δι [ᾷ , σ a? as ¢ , 

σχεδὸν ἑπόμενα (ὅτι 6¢ ἐστι τοῦτο ἀληϑές, σαφὲς ἐχ τοῦ δύνασϑαι ἑχάστην 
‘ 

25 pata πάνυ τι δύσχολά εἰσι ual dvoyepy, χαὶ ἁπλῶς εἰπε 

es ἁρμόζειν αὐτὰ πρὸς ἃ βούλεται), ἢ δὲ φράσις εὐχερὴς χαὶ ὁμαλὴ 
χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν [᾿λατωνιχή. 

1 εἰς (ante ἀποδ.) om. KT 2 éx τῶν ἐπ. at ὑπογρ. colloc. KT 3 tas (ante 

ods.) om. KT πρὸς (alterum)] εἰς KT 4 γρησίμης scripsi: χρησίμου libri 

(cf. p. 104,25) ἐν oic—mpaétc] ταῦτα ἔχει ἣ τετάρτη πρᾶξις V: om. T 5 πρᾶξις γ΄ 

K: πραξίς 8’ V (cf. p. 99,80 not.): om. T 8 ὅτι om. V τις om. V 

9 dé om. V φέρε mov V διδάξομεν V 11 τῶν ϑεωρ. V 

ραχλείτου Brand. 12 ὑπάρχοι V εἴρηται] ἃ Socrate, si fides est Diog. 

Laert. II, 22. IX, 12 13 χολυβητοῦ V 13. 14 7 yap — φράσεως in mrg. 

suppl. K 14 γίνεται ἀσάφεια om. Καὶ χἂν] χαὶ V 15 εἰσιν (post ἀσαφ.) 

om. V 16 “Aptotoyéveta] ἀριστοτένεια Υ (cf. Suid. s. v. Ἀριστογένης) ἡδύπονον KT 
17 δαὶ] δὲ TV 18 ἀπὸ πολλῶν] ἀπ᾽ ἄλλων V ἐπιχειρῶμεν Υ2 19 τε] 

φημι KT 20 εἷς om. V 21 ἐπετήδευεν V 22 ἀμέλει] ἃ μὲν KT 

28 ἐνδελέχεια V 25. 26 πάσης δόξης sy. ἐχόμενα KT 26 ἑχάστη ἐξηγήσει KT 

ὁμαλὴς Brand. 
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᾿Επειδὴ δὲ οὐχ ot τυχόντες ἄνδρες ἀσάφειαν ποιεῖν ἐν τοῖς ἰδίοις συγ- : 
Ἰράμμασιν ἐπετήδευον, φέρε μάϑωμεν τίνος χάριν τῆς ἀσαφείας αὐτοῖς 

v ΄ ΄ 

δεν γέγονεν" οὐτ a γὰρ ὁ ϑεὸς οὔτε ἢ φύσις οὔτε ἔμφρων ἀνὴρ μάτην 

γάζεται. εἰ οὖν χαὶ ἔμφρονες ἀνὸρες τοῦτο ἐπετήδευον ἐργάζεσϑαι, 

ς ὅτι πάντως διὰ τὶ τοῦτο ἐπετήδευον- οὕτω γὰρ χαὶ 6 Ὅμηρος διὰ 
υαύϑων τὴν ἰδίαν φιλοσοφίαν ἐδίδαξε" τούτου OE πρὸς τὴν φράσιν προσέχων 

3 a7 \ ΄ ~ μὴ ἀν 24 \ ‘ , 

τις οὐ δύναται ta βάϑη τῆς διανοίας χαταλαβεῖν: ἄλλα γὰρ ta φρασϑέντα 
. 
Υ 

4 

χαὶ ἄλλα τὰ μεϑερμηνευόμενα χατὰ ἀλληγορίαν. περὶ τούτου δὲ ᾿Απολλώνιος 
ὃ Τυανεὺς ἔφη “ὁ πάντα εἰπὼν χαὶ πάντα σιγήσας᾽. διὰ τοῦτο γινώσχων 

10 ὃ [Πλάτων τὸ βάϑος τῶν ϑεωρημάτων ποιχίλον παρεχελεύετο μὴ ἀναγινώ- 

σχειν τοὺς νέους τὸν Ὅμηρον, ἵνα μὴ τῇ φράσει προσέχον. οἰηϑῶσι 
εἶναι τὸν νοῦν χατὰ τὴν φράσιν χαὶ οὕτως ἐπιμείνωσιν ἔχοντες: ἀγαπᾷ 

yap τῶν νέων ἣ exo" σώζειν τῶν οἰχείων διδασχάλων τὴν φωνήν" 

γομίζει γὰρ ἀληϑῆ λέγειν αὐτὸν ἄνδρα ϑεὸν τρῶσαι, χαὶ πολλάχις τοῦτο 

15 οὕτως ἔχειν οἰόμενος ταῦτα διαπράξασϑαι βουληϑείη. τελείοις οὖν περὶ τὴν 
ἀχρίβειαν τῶν ϑεωρημάτων χαταγινομένοις ἢ ̓ θμηριχὴ ποίησις πεποίηται. 

πεποίηται τοίνυν ἣ ἀσάφεια τῶν θεωρημάτων χαὶ τῆς λέξεως, ἵνα τοὺς 
γόϑους διαχρίνῃ ἐχ τῶν γνησίων: ἄτοπον γάρ, εἰ τὰ ἄλογα ζῷα τὰ γνήσια 

γεννήματα διαχρίνειν σπεύδει ἐχ τῶν νόϑων, ὃ δὲ ἄνθρωπος οὐ ταὐτόν 

20 τι χαίρων ποιήσει ἔχων τὸν λόγον, ᾧ ῥυϑμίζεται ἀνθρώπου φύσις" ὃ γοῦν 
ἀετὸς τὰ ἴδια τέχνα μαϑεῖν σπεύδων εἰ γνήσια εἰσιν ἀνταυγάζειν πρὸς τὴν 

ἀχτῖνα τοῦ ἡλίου ποιεῖ, χαὶ εἰ μὲν ue: ἢ- ἀχινήτοις ΠΡ μος δέχεται 

τὰς βολὰς τῶν ἀχτίνων, εἰ d& νόϑα, οὐχ ἐνατενίζειν πρὸς τὴ ἔχλαμφιν τῶν 

ἀχτίνων οἷά τέ ἐστι, τὸ νόϑον ἐχ τούτου ἐμφαίνοντα. τούτου οὖν χάριν 
οἱ παλαιοὶ τοὺς γνησίους βουλόμενοι éx τῶν νόϑων διαχρίνειν ἀσάφειάν τῷ on 

τινα ἐποίουν, ἵνα εἰ μέν τις γνήσιος 7, | τὴν ἀσάφειαν τῶν ϑεωρημάτων 172¥ 

ἥτοι τῆς λέξεως μὴ εὐλαβούμενος ἑαυτὸν ἀπαγγέλλῃ γνήσιον εἶναι χαὶ ov 

ἔρωτα τῶν λόγων χόπον χαὶ πόνον φέρῃ (ὃ γὰρ γνήσιος ὅσον ὁρᾷ αὐξανο- 
μένην ἀσάφειαν, τοσοῦτον σπουδαίως χαϑοπλίζεται, ἵνα τὸ ξένον χαὶ δυσ- 

80 χερὲς χατορϑωσάμενος μέγιστος ἐν λόγοις ὀφϑείη), εἰ δὲ νόϑος εἴη, εὐϑέως 

τὴν ἀσάφειαν ὁρῶν τὴν ἀπαλλαγὴν εὐχταίαν ἡγήσηται, ἔρωτα πρὸς τοὺς 

1 ἐπεὶ KT 2 ἐπετήδευσαν T μάϑωμεν] ἴδωμεν V ὃ ὃ om. KT 

ἡ om. KT ἀνὴρ om. V 4 γοῦν T zat om. Καὶ τοῦτο] ταῦτα V 

5 ἐπετήδευον] ἐποίησαν V 6 om. V 7 χαταλ. τῆς Stay. colloc. KT 

8 Ἀπολλ.] cf. Zelleri Ph. Gr. V3 p. 148 Ὁ. ἔφη] εἶπεν KT σιωπήσας V 

10 ὁ Πλάτων] ef. Rei publ. X,3 p. 598 D sq. παρεχελεύετο---ἷηϑῶσι (11) om. V 

11 τοὺς νέους in ras. K οἰηϑήσονται T 12 τὸν νοῦν εἶναι colloc. KT 14 νομίζεξ αι 
βουληϑείη (15) deleas an γάρ (ttc) ὃ 17 τῶν λέξεων K 19 γεννήματα] re 

pata V: om. KT 20 t om. TV χαίρων scripsi: χαίρειν T: las V: om. K 

ποιήσειν V 21 ἀνταυγάζειν post ἡλίου colloc. T 22 ἢ] εἴη KT 

23 évateviter TV 24 εἰσι V τῶν νόϑων T τούτων T ἐμφαίνονται Τ' 

25 διακρίνειν éx τῶν ν. colloc, K Gtaxptvety] κατανοῆσαι V 27 ἀπαγγέλη Ts 

ἀπαγγέλει V 28 τῶν om. KT χότον K φέρει V 31 ἡγήσεται K a 
Ep 7,2) om. KT 
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λόγους οὐδένα ἔχων, οὗ τὴν ἀπουσίαν χαὶ παρουσίαν 6 Ὁ βίος τὴν αὐτὴν 

ἡγήσεται. 

᾿Αλλὰ μὴν χαὶ τῶν τοιούτων ἥψατο [Πυϑαγόρας- οὗτος γὰρ μαϑεῖν βου- 

λόμενος τοὺς Ἰνησίως χαὶ νόϑως ἔχοντας πρὸς τὸν ἑαυτῶν διδάσχαλον τοὺς 

5 νέους ἀεὶ ἠρώτα ποῖα ἄν ἴδοιεν ἐνύπνια, Ἰινώσχων ἀπὸ τῶν wel ἡμέραν 

ἐνθυμήσεων χαὶ χινήσεων γίνεσϑαι τὰς νυχτερινὰς φαντασίας" εἴ τι γὰρ προ- 
ἤρηται ἢ ψυχή, τοῦτο χαὶ ἠρεμοῦντος τοῦ σώματος φαντάζεται. ἔλεγεν 

οὖν ὅτι εἰ γνησίως τις ἔχει πρὸς τὰ ἀναγνώσματα, δηλοῖ ἢ νυχτερινὴ 
φαντασία ἄγγελος οὖσα τῶν ust Fu ὑπο AOUGUPE RD Πλάτων δὲ τὸ 

10 τοιοῦτον γνῶναι βουλόμενος οὐ μόνον δι᾿ ἀσαφείας τῶν ϑεωρημάτων ἀλλὰ τ 

ar Le ~~ - = ἘΝ 2 ΄ λ 

0, {tvWOXWY TOTE τὸν COWTWULEVOY TO χαὶ διὰ συμποσίων τὸ πεῖραν ἐπο!εῖτ 

Ghyves ἐχφαίνειν, ὅταν ὃ οἶνος ἁπαλύνῃ τὴν χαρδίαν χαὶ πρὸς τὸ ψεῦδος 
χινεῖσθαι νωχαλὴν ἀπεργάσηται. ποῖον ὃὲ τούτων ἀχριβῇ τὴν ἀλήϑειαν 

> ϑηρᾶν ὑπονοήσεις; [Πλάτωνα προδήλως, ὅτι εἰ μὲν ἀνοίχειον χαὶ ἀλλότριον 

15 τῆς φιλοσοφίας ὑπάρχει τὸ συμποσίοις ἐμβυϑίζεσϑαι τὴν ψυχήν, ἀλλὰ 

οἶνος τὴν ἀλήϑειαν τίχτει, ὅταν τ χαρδί αν χαὶ τὴν διάνοιαν ἁπαλύνῃ τὰ 

γοῦν ἐνύπνια οὐ πάντως ἐχ τῶν νέων οὕτως ἀπα Tekh ονται, ὡς χαὶ ὥφϑησαν" 

πολλάχις γὰρ διά τινα λήϑην ἢ πλέον λέγουσιν ἣ ἔλαττον ἣ τὰ πολλὰ ψεύ- 

δονται 7 ἀλλάσσουσιν. ἐφ᾽ οἷς ἢ παροῦσα ϑεωρία. 

20 p.1,7 Σύντομόν σοι παράδοσιν ποιούμενος. 

ς - ~ ~ 5 \ 4p 
Opas πῶς τὴν σαφήνειαν πανταγοῦ Beker φυλάξαι: ὧδε γὰρ λέγων i Ι χη C I j i 

r σύντομον ἐδήλωσεν ὅτι οὐ ποιεῖ ἀσάφειαν διὰ μῆχος φράσεως. 

Ρ.1.1 [ΠΕειράσομαι. 

~ 

To eas onat αἰτιῶνται: τοῦτο γὰρ ἀλλότριον φιλοσόφου ὑπάρχει, 
x > 

το 
τὸ ἐνδοιαστιχῶς λέγειν τι. ἔχει δὲ ἜΣ ὅτι μετριάζων τοῦτο λέγει; τῷ oO 

ὅπερ es π τε: φιλοσόφῳ, ἣ ὅτι ὃ Χρυσαόριος μᾶλλον στρατηγίαις 
“ὩΣ 

λάζων οὐχ ἣν λογιχὸς πάνυ, χαὶ διὰ τοῦτο εἶπε πειρά- 

ἴραν ποιήσομαι πρὸς τὴν σὴν φύσιν. 

1 βίος] an μιαρός ὃ ὁ τὸ τοιοῦτον KT πυϑαγόρου KT (cf. El. p. 126,8) 

4 ἑαυτῶν] αὐτῶν T 3d tor V 6. 1 προήρηται) προείρηται T 7.8 ἔλεγε 

γοῦν Τ' 8 post εἰ add. τι V 9 Πλάτων] cf. El. p. 126,10 9.10 γνῶναι 

τὸ τοιοῦτον colloc. KT 12 ὅταν] ὅτε V 6 om. V amakover V 

13 vwyeAny TV: νωχελῆ Brand. ἀπεργάσεται V ποῖον δὲ τούτων] ποιῶν δὲ 

τοῦτο T: ποιοῦντα δὲ τοῦτο Καὶ ἀχριβῶς T 14 ὅτι εἰ μὲν scripsi: εἰ μὲν ὅτι KT: 

εἰ μὴ ὅτι V 15 τῆς om. V ἐμμυτίζεσϑαι V ἀλλὰ ὁ] ὁ yao V 

17 ἀπαγγέλονται TV woody V 19 ἐφ᾽ οἷς ἡ παροῦσα ϑεωρία om. T 

20 post ποιούμενος add. πειράσομαι (πειράσομαι v. 23 om.) K 21 τὴν ἀσάφ. πῶς 

colloc. T 22 σύντομον om. V ὅτι οὐ] ὅπου V ἐκφράσεως V 

24 τὸ πειράσομαι om. Τ' τοῦτο αἰτιῶνται, καὶ γὰρ Τ' ὑπάρχει od. colloc. KT 
25, ἐνδυαστικῶς V 26 μᾶλλον ὁ xp. colloc. V otpat. μᾶλλον colloc. T 

27 ἤπερ] εἴπερ V 
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= 571: » ay ἘΞ eure , 

p. 1,7 Ev εἰσαγωγῆς τρόπῳ. 

Καὶ &3e chy ἀσάφειαν osiver év. yao to Aéyew ἐν et ae 
WOE | OL ADELA OSvyet cy yap τῷ \SYELV ΕΣ ΣΕ σαγω {Hs 

Va Ld σ ΄ ~ 5 » - 

τρόπῳ ἔδ ὅτι τὴν ποιότητα τῆς λέξεως ἄγνωστον οὐ ποιεῖ ὥσπερ τὸ [Ὁ] - 

2 avy 

ΟἹ <S 

ἐνσεσαγμένον" ai yap εἰσαγωγαὶ δυσχερεῖς λέξεις οὐ ϑέλουσιν ἔχειν. 

7.1.8 Τὰ παρὰ τοῖς πρεσβυτέροις ἐπελϑεῖν. Ρ. 1. or 

Τὰ παραχολουϑήσαντα τοῖς φιλοσόφοις" ἐφυλάξατο | yap τὸ μὴ οἰχειο- 178τ 

ποιεῖσϑαι τὰ ἀλλότρια. λέγει οὖν ὅτι οὐχ ἐμὰ λέγω, ἀλλ᾽ ἅπερ ὠφελήϑην 

παρὰ τῶν πρεσβυτέρων, ταῦτα λέγω. 

».1,3 Τῶν μὲν βαϑυτέρων ἀπεχόμενος ζητημάτων. 

«ς ΄ \ , ΄ \ ~ ~ 

10 Ouolws χαὶ ὧδε thy ἀσάφειαν φεύγει’ φησὶ {ap ὅτι τῶν δεινῶν χαὶ 

ὑψηλῶν ζητημάτων anéyopat. 

».19 Τῶν δὲ ἁπλουστέρων συμμέτρως στοχαζ OWEVOS. 

Τὸ στοχαζόμενος πάλιν αἰτιῶνται: οὐ δεῖ yap ἐπ᾽ ἀμφιβόλῳ λέγειν 
> 

i 

Xx ~ ὯΝ my. Ξ = , ΄ ’ ~ , >] at = , 

TOV soto τοῦτο ὃὲ ἔχει ἀπολογίαν ὁμοίαν τῷ πρώτῳ, ἐπειδὴ μετριᾶ- 

15 ζειν βούλεται. 

p.1,9 Αὐτίχα. 

Κατὰ τὸ οἰχεῖον ἐπάγγελμα βαδίζων ὁ Πορφύριος πανταχοῦ τὴν σαφή- τ γἰχειον ξπαγγξλι } GC pout $ Dé ῇ 97 

La NY / , 

γειαν αὐτάδελφον ϑυγατέρα τοῦ οἰχείου συγγράμματος παρίστησι" φησὶ γὰρ 

90 ὅτι ἀσαφῶς τι οὐ βούλομαι λέγειν διὰ τὴν πρὸς τὴν νεολαίαν φειδώ τε χαὶ 
΄ > > C_w > ~ , 

συμπάϑειαν. ἵνα ὃὲ μηδεὶς εἴπῃ πῶς yap ἠδύνατο ποιῆσαί τι σαφὲς 

ἀσαφές: ἔστι γάρ τινα ὁμολογούμενα ἅτινα ἀσάφειαν παντελῶς οὐχ ἔχει, 

ὡς τὸ δὶς δύο τέσσαρα χαὶ 6 ϑεὸς ἀγαϑός aot, λέγει ὅτι ἠδυνάμην βαϑέως 

αὐτὰ ζητῆσαι χαὶ δεινῶς εἰ ἐν ἐπινοίᾳ ἐστὶν ihe ὑφέστηχε: τί δέ ἐστιν “ἐν 

25 ἐπινοίᾳ ἐστὶν 7 ὕ ὑφέστηχεν" ἐν ἐπινοίᾳ ἐστὶν οὗπερ γένεσις μὲν ἢ ἡμετέρα 

ἐπίνοια, φϑορὰ δὲ ἢ ἡμετέρα λήϑη" οἷον ἐννοοῦμεν εἶναι τραγέλαφον ὃν ἢ 

2 τὴν ἀσάφειαν] τὸ ἀσαφὲς KT 4 τῆς λέξεως om. K 6 τὰ] τὸ K 

γὰρ om. KT 6. q eo οἰκειώσασθαι Καὶ 8 παρὰ] ἀπὸ V 

14 ἀπολ. ἔχει colloc. V 10 πρᾶξις σὺν ϑεῶ γ΄ Υ (cf. p. 99,29 not.): om. T 

18 πορφύριος] φιλόσοφος KT 19 αὐτάδελφον om. V (abta erasum) 20 τι 

post Bova. colloc. KT 21 ἐδύνατο V (const.) 21. 22 τὸ σαφὲς ἀσαφὲς 

ποιῆσαι ΚΤ' 22 οὐχ om. V 24 et] 7 KT ψιλῇ ἐπινοία KT 

24,25 τί δέ ἐστι Ψιλὴ ἐπίνοια (ψιλῇ ἐπινοία K) ἣ ὑφέστηχε KT 25 ἐν ἐπινοία] ψιλὴ 

ἐπίνοια ΚΤ 20 φϑορὰ δὲ] χαὶ φϑορὰ Υ 

ἜΝ 
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φύσις οὐχ πο ἀλλ ἢ ἡμετέρα 

“a0 ἑαυτὴν ἐπενόησέ τι χαὶ | 

τοῦτο δὲ σώζει ὅσον περὶ 

ἐχ τράγου 

109 

τὴν φύσιν τυραννήσασα 

φύσις ἠγνόησε. 
ἐνθυμεῖται χαὶ λογίζεται, ἀπόλλυσι δὲ αὐτὸ 

σ >i , 4 Ἁ Ὁ. >) 4 ὅταν ἐπιλάϑητα!. ὥστε γένεσις υὲν ἢ ἡμετέρα ἐπίνοια φϑορὰ δὲ ἢ ἡυετέρα 
pe , c , , o ε , - , σ 

5 λήϑη. ὑφίστασθαι δέ φαμεν ὅπερ 7 φύσις δημιουργεῖ χαὶ γινώσχει, ὅπερ 
e ε ΄ a 7 v ie \ + o , v ΄ > ἢ ἡμετέρα διάνοια οὔτε σώζει περὶ αὐτοῦ λογιζομένη οὔτε φϑείρει ἐπι- 

, 5 ~ » ~ Ὁ 

λανθανομένη αὐτοῦ, οἷον ὃ ἄνϑρωπος χαὶ 6 χύων τῆς φύσεως δημιουργής- 

vata ἐστι" περὶ τούτων χἂν ἐνθυμηϑῇ τις χἄν τε μή. ἣ οὐσία οὐ φϑείρεται 

οὔτε σώζεται. χαλῶς οὖν ἔλεγεν ὅτι οὐ βούλομαι ζητῆσαι εἰ ἔστι γένος ἣ δια- 
10 φορά, ἵνα py ποιχίλη καὶ δεινὴ ὀφϑ τούτων 7 διδασχαλία. τινὲς δὲ λέγουσι" 

’,ὔ , > , σ ~ “ ΄ “ > 

τί γάρ; ἀμφεβαάλλετο ὅλως τοῦτο, εἰ ἔστι γένος 7 τος ὅτι λέγει ὅτ 

ἠδυνάμην ποιῆσαι αὐτὴν ποιχίλην, ζητῶν εἴ ἐστιν 7 μὴ ἔστιν: καί φαμεν 
σ᾽ wD , Vins ~ 
ὅτι xat ἀμφεβαάλλετο παρὰ tots τὸ 

> Vv ΄ 
St ἐστι YEVO = on o 

, . D) ~ o 

Ἔ τὶ 

© 

ce 

R 
41s) 

ε 
i ς χαὶ 

) / ~ A <7 \ \ cw ~ 

τ οὐ τς γένος ee εἶδος" φησὶ γὰρ ᾿ ἀνῦρωπον ὁρῶ, ἀνϑρω- 
15 πότητα δὲ οὐχ ὁρῶ, ἵππον δρῶ ἱππότητα δὲ οὐχ δρῶ, ὥστε οὖν οὐχ ἔστι 

τὸ χαϑόλου᾽. ληρῶδες δὲ τὸ τοιοῦτον" οὔτε γὰρ πάντα τὰ ὄντα μεν 

ω»“ ταῖς αἰσϑήσεσιν. τούτῳ ὃ 
[4 

Deta αἰσϑήσει οὐχ ὑποπίπτει, χαὶ ὅμως ἔστιν: ἀλλὰ τῆν οὔτε 
‘ 

ἄλογος ψυχὴ οὔτε φυσιχὴ 

δὲ αἰσϑήσεσιν οὐ δεῖ χαταπιστεύειν" 

τῷ Ὁ τὰ πολλὰ 

ἔστι, χαϑὸ οἰσθτσει οὐχ ὑποπίπτ 

τῶν ὄντων οὐχ ἔστι" τὰ γὰρ | 
-- 
to λογιχὴ oo 

cel. ἄλλως τε 

ἰδοὺ ap 6 ἥλιος ποδιαῖος ἡμῖν φαι- 

γεται τῶν πραγμάτων δειχνύντων αὐτὸν ἑχατονταεβδομ᾿ηχονταπλασίονα τῆς 

γῆς ὑπάρχειν. χαὶ 
μὴ χεχλάσϑαι, 7 ὅρασις ae αὐτὴν υὴ 

μένων ἡμῶν χαὶ τῶν 
> Am 
ot τῷ (bat 

~ > x ~ 

ψεῦδος εἶναι τὸ τοιοῦτον ἐπαγγέλλονται. 

τῶν πραγμάτων δειχνύντων ἡμῖν τὴν ἐν 

\ ΟΝ ΄ ¢ ~ ~ \ 

παρ᾽ αἰγιαλὸν δοχούντων ἡμῖν χινεῖσϑαι, τὰ 

σ᾿ ΄ὔ 
boast χωπὴν 

εἶναι ὑγιῆ. παλιν ἐν νηὶ χαϑη- 

πράγματα 

δείξαντες οὖν ἀδίκως τὸν Avtt- 

σϑένην τῶν χαϑόλου sats ποιησάμενον φέρε τον ον το πῶς ἔστι. 

πρῶτον δι’ ὁρισμοῦ αὐτὰ παραδόντες. 
5 ~ δι 

πολλῶν δὲ Ἐπ - ? S ud χατ᾽ εἶδος, ὑπὸ 
2 a) aX ‘ 

ἐπειδὴ δὲ χαὶ ἢ ὕλη 

ὕλη. ἀλλ 

χαϑὸ ἕν τί ἐστιν. 

80 εἶδος" oy yap ἕν τι ὑπάρχῃ ἢ 
ane. “Soa wsptxov, ἐντελῶς 

πολλῶν USTEYOUEVOY, ἐπειδὴ 
‘ 

δὲ ἕν τι ae ἐν 

ὃ ἀπόλλυσι] ἀπόλει V 

φάμεν] μὲν V 
om. V 8 εἰσι KT ἡ om. V 

11 ἀμφεβάλλετο] ἀμφέβαλέ τις V 

18 ὅτι om. KT ἀμφεβάλετο V 

τοῦτο ὅλως 

τεχόμενον. 

@ 

Ses, > ~ ΄ , 
ἰσόμεϑα ἐν φυσιχοῖς λόγοις γινόμενοι. 

a c , 5 
ἐν ὑπάρχον ἐν 

πολλοῖς ϑεωρεῖται, 

4 φϑορὰ δὲ] καὶ φϑορὰ ΤῪ 

6. 7 ἐπιλανϑ. αὐτοῦ] αὐτὸ ἐπιλανῦ. V 

14 Ἄντισϑ.7 οἵ. El. p. 47,14 

χαϑόλου τοίνυν ἐστὶ τὸ ἕν τῷ ἀρι- 

a ~ 3 ~ Vv. 

ἕν τῷ ἀριθμῷ εἴπομεν, 
ie P| 4 A ? 

τί ἐστι, προσεϑήχαμεν τὸ χατ 
» 2? ΕΟ σ >. 5 , οὐ “at εἶδος. ὅτι ὃὲ od χαϑόλου 

is x ὑπὸ 

πολλοῖς 

τὰ ἄτομα χοινωνεῖ 

θεωρεῖται. πῶς 
ΡΥ A 

εἰσύόμεϑα" 

5 ὑφίστασθαι) ὑφεστώς KT 

7 χαὶ (ante ὃ χύων) 

9 οὔτε σώζεται om. V οὖν om. K 

colloc. T ὅτι (post λέγει!) om. V 
16 δὲ om. Κα 

an οὐδὲ ? 18 zat ὅμως --ὑποπίπτει (19) om. Καὶ 19 ψυχὴ οὔτε ἄλογος colloc. T 

20 δὲ om. V 23 μὴ εἶναι αὐτὴν coll. KT ἐν νηὶ-- ἡμῖν (24)] τὸν (sic) παρ᾽ 

αἰγιαλὸν δοχούντων ἡμῶν ἐν πλοίω κχαϑιδρυμένων V 25 ἐπαγγέλλεται V 

οὖν om. V τὸν ἀντισϑ. ἀδίχως colloc. Καὶ 26 χαὶ πῶς V 27 αὐτὰ 

Par. 2089: αὐτὸ KTV 28 εἴπωμεν V 29 # om. V τὸ om. KT 

30 χἄν---εἶδος om. V 

33 τι om. KT 

οὗ xaddhov] οὐδὲ χαϑολιχὸν V 31 εἰσόμεϑα σὺν ϑεῶ V 
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10 

τῷ σι 

90 

πάντως ἣ χατὰ τὸ αὐτὸ 7 χατὰ τὸ ὅμοιον: οἷον ὁ Σωχράτης χαὶ Ὁ ᾿Αλλι- 
βιάδης χαὶ 6 [Πλάτων πάντως χατά τι χοινωνοῦσι χαὶ εἰ μὲν χατὰ τὸ αὐτὸ 
χοινωνοῦσιν, αὐτόϑεν ἔχομεν τὸ ζητούμενον (τὸ αὐτὸ yap ἕν ἐστιν, ὥστε 

τὸ εἶδος ἕν τί ἐστιν ὑπὸ πολλῶν δὲ usteyouevov), εἰ δὲ χατὰ τὸ ὅμοιον 

χατὰ ἕν τι χοινωνοῦσιν ἢ χατὰ πολλά. xat εἰ μὲν χατὰ SESE οἴ χηινωνοῦσιν, 
αν τ si ine σφας Ms di χατὰ πολλαᾶ. ξητοῦμεν πὰ eee ἐν τι, τὸ ζητούμενον ἔχομεν, ἰ ὃὲ χατὰ πολλά, ζητοῦμεν πάλιν χαὶ τὰ 

σ 

5 \ ᾿ ΄ ~ \ \ ἊΝ ἈΚ κ > v ν᾿ 

πολλὰ χατὰ τί χοινωνοῦσι, χατὰ πολλὰ ἣ χατὰ Ev τι. χαὶ εἰ εἴπῃς χατὰ 
, > 5 σ \ 7» ‘ τ A 

wevet, ἕως οὗ εἰς Ev τι λήξῃ τὰ πολλὰ χατὰ πολλᾶ, πάλιν ἢ αὐτὴ Cytyats | 

τὴν χοινωνίαν, ἣ ἐπ᾽ ἀπειρόν τι χωρεῖ ἢ ζήτησ'ς" χατὰ γὰρ ἕν τι χοινωνεῖ 
Ξ 

τὰ πολλά. χαλῶς οὖν ἔχει σμὸς ὃ λέγων τὸ χαϑόλου ἕν τῷ ἀριϑμῷ or oO 

ND es χατ᾽ εἶδος ὑπὸ πολλῶν δὲ usteyduevoy. 
Μηδεὶς δὲ Nec eyaess τὸν φιλόσοφον τῷ χατὰ παράλειψιν σχήματι 

ς 
χρήσασϑαι" τούτῳ γὰρ πο ρηνται ot ρήτορες of δεινοὶ ὄντες, τὸ τοιοῦτον 
a ὩΣ ’ 5 . ld ar , Ὁ ~ ΄ 

ὃ ἐπάγγελμα ἐμφαίνει, λόγου ὃὲ μηχάνημα" δοχῶν γάρ τις 
~ IN Ν \ ΄ ΄ > ς ~ sf σ σιωπᾶν διὰ μεϑόδου τὰ ὑπονοούμενα σιωπᾶσϑαι λέγει οἷον ᾿ἐῶ λέγειν ὅτι 

mrt Le 5“ c 3 4 Si > >) \ τιν tA 

χλέπτης et, OD ϑέλω δὲ εἰπεῖν ὅτι ἱερόσυλος st’, ual τὰ τοιαῦτα. τοιούτῳ 

t εἰ ἔλεγεν ᾿ἐῶ εἰπεῖν᾽, τινὲς ἔλεγον 
τὰ μὴ εἶναι: ἐδόχει yap ἂν αὐτὰ λέγειν ante ae αὐτὸς 

ἐ ὶ τούτου διαλαμβάνειν -6 Ox a a .--π ἵ “ 
τὶ Ὁ 

αὖ ξ 

δέ φησιν, χἂν εἰσὶν (ἐν) 

ὃ βούλομαι. 

IIpaéts &. 

ΠΠη1ὴν σαφοῦς διδασχαλίας τὸ σύγγραμμα ἔδειξας, ὦ Πορφύριε, σαφής 
γειαν ῥέουσαν πανταχοῦ τῆς νεολαίας φειδόμενος: λέγεις γὰρ δύνασθαί σε 

εἴτε ἐν ψιλαῖς ἐπινοίαις χεῖται τὰ προχείμενα εἴτε ὑφέστηχε ζητῆσαι": τῶν 

γὰρ εἶναι λεγομένων τὰ wey ἐν ψιλαῖς ἐπινοίαις χεῖται τὰ δὲ ἐν ἰδίαις ὕπο- 

στάσεσι  συνέστηχξε, χαὶ τῶν ἐν ἰδίαις ὑποστάσεσι συνισταμένων τὰ μὲν 174: 

σώματα εἶσι τὰ δὲ ἀσώματα, χαὶ τῶν ἀσωμάτων τὰ μὲν χαϑ᾽ ἑαυτὰ ὕφί: 
σταται ἔχοντα οἰχείαν ὑπόστασιν, ὡς ϑεὸς νοῦς ψυχή, τὰ δὲ ἐν ὅλῃ, χαὶ 
τῶν ὑφισταμένων ἐν tH ὕλῃ τὰ μὲν epics εἰσι τῆς ὕλης, ὡς παρὰ 

Πλάτωνι αἱ ἰδέαι, τὰ ὃὲ ἀχώριστα τῆς ὕλης, ὡς τὰ φυσιχὰ Bi οἷον ϑερμότης 
~ \ ψυχρότης, τὰ δὲ πῇ μὲν χωριστὰ πῇ Ob ἀχώριστα, ὡς τὰ σχήματα χαὶ τὰ 

μαϑηματιχά. λέγεις οὖν δύνασϑαί σε εἴτε ἐν ψιλαῖς ἐπινοίαις ἐστὶ τὰ προ- 

1 ἢ χατὰ τὸ αὐτὸ om. V 2 ὃ (ante Πλάτων) om. V zat εἰ μὲν-- ὅμοιον χοινω- 

νοῦσιν (5) Paris. 2089: om. KTV 5 zat om. V 6 τὸ om. V Cntovpev— 

χατὰ πολλὰ (7) om. V 7 εἴποις K: εἴπεις T 8 λήξειε KT 9 τι (post 

ἄπειρον) om. KT 11. 12 δὲ om. V (bis) 12 παράληψιν Υ! 13 οἱ ῥήτορες 

χέχρ. colloc. KT alt. ot Paris. 2089: ὡς KTV τῷ τοιούτω V 15 λέγειν 

om. KV 16 et (post χλέπτης) om. T τοιούτῳ ---ἔλεγον αὐτὰ (18) Paris. 2089: 

om. KTV 18. 19 αὐτὸς δέ φησι] φησὶν οὖν KT 19 ἐν addidi (cf. p. 108,24) 

διαλαβεῖν KT 21 πρᾶξις ε΄ om. Τ' 23 πανταχῆ ῥέουσαν KT 24 χεῖται] 

ἐστι KT 28 οἰχείαν] ἰδίαν T 29 τῶν ἐν ὕλη ὕφιστ. Urb. 35 (fort. rectius) 
παρὰ] περὶ Τ' 31 ψυχρότης) ὑγρότης K 82 μαϑηματιχά)] μαϑήματα KT 
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, » ¢, ἧς < = fs ~ ‘ 5 fe, , 

χείμενα εἴτε ὑφέστηχε ζητῆσαι. ἀλλὰ μὴν zat εἰ ὁμολογεῖται ὑφίστασϑαι, 

) ὶ λέγεις δύνασϑαι navn βαϑέως χαὶ ὑψηλῶς περὶ αὐτῶν ζητῆσαι, εἴτε ἀσώ- 

υατά εἰσιν εἴτε τριχῇ διαστατά. ὅτι δὲ ἀναγχαία ἣ ζήτησις ὑπάρχει, 

σαφὲς ἐχ τοῦ λέγειν τινὰς πάντα τὰ ὄντα σώματα εἶναι, ὥσπερ οἱ Στωϊχοί, 

5 ἄνδρες γηγενεῖς χαὶ σπαρτοὶ ἀπὸ δρυὸς χαὶ πέτρης χατὰ τὴν ποίησιν" οὗτοι 

jap οὐδὲ τῆς προσηγορίας τῆς φιλοσοφίας μετέχειν ἤμελλον, εἰ μὴ ὅτι διὰ 

μεγαλορρημοσύνης τῶν ὀνομάτων αὐτὴν ἐχόσμησαν: φασὶ γὰρ τὸν φιλό- 

σοφὴν μόνον πλούσιον μόνον βασιλέα μόνον Gr χαὶ μόνον μὲν πλού- 
σιον, χαϑὸ τοῖς ἑαυτοῦ ἀρχεῖται χαὶ ἄλλου οὐ δέεται (τοῦτο γάρ ἐστι πλου- 

10 σίου, εἰ χαὶ τὰ μάλιστα χαὶ τοῦτο ὃ παρὼν χαιρὸς ἐνόϑευσε χύρον τοῦ 
Vas A ΣΑΣ ‘ Ἂς Χ a a Ὁ 59 , Ary" ΄ Ξ SL λεύς Ἂ δὲ 

πορι-Ξὶν μὴ εχειν τοὺς πλουτοῦντας OELXVUMY), μόνος OF βασι EUS, χαῦο 
> 

τῶν πολεμίων ἐπιχρατεῖ. ϑυμοῦ τε χαὶ ἐπιϑυμίας (τοῦτο γὰρ βασιλέως ἐστὶ 

A 

Ly 

TEXUTOLOV), μόνος ὃὲ τὶ ΠΕΣ χαϑὸ τούτων ἐφίεται ἃ χαὶ δύναται χαὶ ταῦτα 

δύναται ὧν ἐφίεται" ἐφίεται γὰρ ἀρετὴν ἀεὶ προσπορίζειν. οὗτοι οὖν διχόϑεν 

15 συγχεχροτημένοι τὴν μὲν του 7  αιπετι χαὶ εὐτελῆ χέχτηνται λέγοντες 

πάντα τὰ ὄντα σώματα εἶναι, τὸ παρ᾽ αὐτοῖς ὃὲ ϑεῖον λεπτομερὲς σῶμα 

διὰ πάντων διῆχον (τοῦτο δὲ τὸ παρ᾽ αὐτοῖς ὅσιον), τὴν δὲ ζωὴν ὑπερέ- 

χουσαν. 
᾿Επειδὴ δὲ τοιαύτη ζήτησις χαὶ ἀμφιβολία παρὰ τοῖς παλαιοῖς γέγονεν, 

20 (τῶν μὲν) ᾿Αριστοτελιχκῶν χαὶ Πλατωνιχῶν λεγόντων τῶν ὄντων τὰ μὲν 
εἶναι ἀσώματα τὰ δὲ τριχῇ διαστατά, τῶν δὲ Στωϊκῶν πάντα τὰ ὄντα 

[0] ta RQ a Ὁ 
Q~ σ \ \ ld \ \ ve ‘4 

σώματα εἶναι λεγόντων, δῆλον ὅτι χαὶ τὰ τ εἴδη. φέρ 
τὴν συνήϑη διδασχαλίαν δείξωμεν τὰς προχειμένας φωνὰς ἀσωμάτους κατὰ ἕξ 

α τοιούτους λόγους. πρῶτον τὸ σῶμα οὐδέποτε ἐν yer χαὶ ἐλάττονι ὡσαύ- 

Pe bo or τως ἔχεται, οἷον ἐν τῷ ἐλέφαντι χαὶ τῷ μύρμηχι οὐ τὸ αὐτὸ μέγεϑος τῆς χεφα- 
5 ee 

his Ὁ apes ἐν τῷ Αἴαντι xat τῷ Τυδείδῃ οὐχ 6 αὐτὸς βραχίων ὁρᾶται" εἰ οὖν 

τὸ γένος χαὶ τὸ εἶδος ἐν μείζονι χαὶ ἐλάττονι ὡσαύτως ἔχονται, σαφὲς ὅτι ἀσώ- 

ματά εἰσίν: ἐν γὰρ τῷ ἐλέφαντι χαὶ τῷ μύρμηχι τὸ αὐτὸ Cov ὑπάρχει" 

od γάρ φαμεν τὸν ἐλέφαντα τοῦ μύρμηχος πλέον ζῆν, οὐδὲ τὸν Αἴαντα | 

, 

30 τοῦ Τυδέως πλέον τι ζῆν ἣ ἀνϑρωπότητος πλέον ἔχειν. ἐντεῦϑεν. ὃξ 114. 

ἔχομεν προσπόρισμα, ὅτι χαὶ at σχέσεις ᾿ ἀσώματοί εἰσι. τί 
σχέσις: τὸ λέγειν ὅτι τὸ ἥμισυ τῶν δέχα πέντε, τὸ δίς πέντε δέχα, χαὶ 

1 ἀλλὰ μὴν om. KT ὡμολόγηται KT 2 ζητῆσαι περὶ αὐτῶν colloc. T 

3 4 om. KT 4 Stwixot] cf. El. p. 47,29 5 σπάρτιοι KT (cf. Plat. Soph. 

p- 247 C) χατὰ τὴν ποίησιν] Hom. τ 163 6 τῆς φιλ. post ἤμελλον colloc. K 

μετέχειν om. T ἔμελλον V 7 μεγαλορημ. V 8 χαὶ μόνον μὲν] μόνον δὲ KV 

9. 10 πλούσιον V 13 ἃ--ἐφίεται (14) om. V 16 ἅπαντα KT λεπτο- 

pepos Vo 171} _ allt. δὲ] yap V 19 ἐγεγόνει Καὶ 20 τῶν μὲν inserui 

post πλατ. add. χαὶ πυϑαγορικῶν (sic) TV 21 alt. δὲ om. V 22 χαὶ (ante 

τὰ γένη) om. Κα τὰ εἴδη χαὶ τὰ γένη colloc. T post εἴδη add. σώματα 

ἐδόξαζον V 25. 28 τῷ (ante μύρμηχι!) om. KV 26 ἐν τῷ Αἴασντι --- ὁρᾶται 

om. KT 27 ante ἐλάττονι add. ἐν V 28 ζῶον Urb. 35: ζῆν KTV 

obsé—Cyyv (30) om. V 30 ἢ ἀϑρωπότητα πλέον ἔχειν σωχράτην πλάτωνος V 

32 ὅτι om. KT τὸ δὶς πέντε δέχα om. V χαὶ om. KT 
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~ a ied Crr Ps ΄ A SA a4 - A 

τὸ ἥμισυ τῶν ἑξήχοντα τριάχοντα, τὸ δὶς τριάχοντα E€yjxovta. ταῦτα δὲ 
ἊΨ > 

t ο 
A ~ , 5 ’ 

χαὶ τῶν πρός τί εἰσι’ λέγων γὰρ ἥμισυ σημαίνεις τὸ διπλάσιον (τὸ γὰρ 
» 5 >. ~ \ isa 

ἥμισυ τοῦ διπλασίου ἐστὶν ἥμισυ), zat λέγων διπλάσιον δηλοῖς τὸ ἥμισυ" 

ὺ γὰρ διπλάσιον ἡμίσεός ἐστι διπλάσιον. διὰ τί δὲ ἀσώματοι αἱ σχέσεις: 

αἱ ἐν μείζονι χαὶ ἐν ἐλάττονι ὡσαύτως ἔχουσι" τὸ γὰρ ἥμισυ δύναται 
ἐπὶ μείζονος χαὶ ἐπ᾽ ἐλάττονος τάττεσϑαι, χαὶ τὸ διπλάσιον ὡσαύτως" 

pi τῶν δέχα δύναται χαὶ διπλάσιον xat ἥυισυ λέγεσϑαι, ἀλλὰ ual ἐπὶ 

oye BES ae δὲ pone τ ὅλον ὡς ὅλον πᾶσι a ξ (ἢν abo 

10 τέροις ὃ χοῖνιξ οὐ ες ὅλος ὡς a τὸ οὖν γένος χαὶ τὸ εἶδος ἐν 

πᾶσιν ὅλα ὡς ὅλα ϑεωρεῖται" 7% γὰρ ἀνθρωπότης ὅλη ὡς ὅλη ἐν ἐμοὶ 
θεωρεῖται χαὶ τὸ ζῷον ὅλον ὡς ὅλον, ὁμοίως δὲ χαὶ ἐν Σωχράτει χαὶ 
2 ’> ΄ v ~ ~ 

Αλχιβιάδῃ χαὶ [[λάτωνι: ἀσώματα ἄρα τὰ τοιαῦτα. ἔχομεν ἐντεῦϑεν 
ὅτι χαὶ ὃ προφοριχὸς λόγος ἀσώματός ἐστιν’ ἐν πᾶσι γὰρ ὅλος ὡς 

15 ὅλος νοεῖται, οἷον εἰ φωνήσῃ τις χαὶ εἴπῃ ᾿Σωχράτης᾽, παᾶντες ὡσαύτως 
b) 7 BEN ον ΄ 3 ,, icy: ¢ σ Υ, b] \ x \ [4 

ἀχούουσι τὸ Σωχράτης χαὶ ὅλον ὡς ὅλον ἔχουσιν: οὐ γὰρ σὺ τὸ ἥμισυ 

ἀχούεις χαὶ ἄλλος τὸ ἥμισυ. τρίτον πᾶν σῶμα σώματι προστιϑέμενον 
αὔξησιν ποιεῖται τοῦ δεχομένου τὴν προσϑήχην (οἷον χυαϑιαῖον μέτρον εἰ 
> f 5 ν᾿ ~ ᾿Ν ΄ ’ ΠῚ ld 5 =¥ ἐχχύσῃς εἰς ἄλλο χυαϑιαῖον, διπλάσιον γίνεται τὸ δεχόμενον)" ef οὖν προσ- 

20 τιϑέμενον τὸ γένος χαὶ τὸ εἶδος τῷ Σωχράτει ὁμολογουμένως οὐδὲν προσ- 
΄ 3 , "7. ~ ~ 2 

τίϑησιν, ὁμολογουμένως ἀσώματαά ἐστι. χαὶ ἄλλως: πᾶν σῶμα ἣ xat 
»» “ > > ΄ Ἃ Ἁ ΄ ~ ‘ Si 4 \ x BLY 

αὔξησιν ἢ xat ἀλλοίωσιν 7 χατὰ μείωσιν χινεῖται- τὰ ὃὲ γένη χαὶ τὰ εἰδὴ 
x AN 3 » ᾿Ν > , a ~ 

οὐδὲ “at αὔξησιν οὐδὲ χατ᾽ ἀλλοίωσιν οὐδὲ χατὰ μείωσιν χινεῖται" φανερὸν 
σ , oe a 
ὅτι ἀσώματα εἰσιν. ἐντεῦϑεν ἔχομεν προσπόρισμα, ὅτι χαὶ at ποιότητες, τὸ 

25 λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν, τὸ Ψυχρὸν χαὶ τὸ ϑερμόν, ἀσώματοί εἰσιν- ἰδοὺ γὰρ 

προστθεμεναι τῷ Σωχράτει χαὶ τῷ ᾿Αλχιβιάδῃ οὐδεμίαν προσϑήχην ποιοῦν- 
Tat. TET τ οὐδέποτε ταὐτὸν σῶμα ἐν ταὐτῷ χαιρῷ ἐν πᾶσι ϑεωρεῖται 

vn 3 3 x 5 \ 5 , 3 \ 8 σ > , 2 (xdv γὰρ τὸ ὅμοιον, ἀλλ᾽ οὖν οὐ τὸ αὐτό" οὐ γὰρ τὸ ὅμοιον ταὐτόν ἐστιν, 
οἷον εἰ φανείη ὀστοῦν ἐλέφαντος ἐν τῇ σῇ ὠμοπλάτῃ, οὐ ταὐτόν ἐστι χαὶ 

5 2. \ \ 30 τῷ ὄντι ἐν τῇ ὠμοπλάτῃ ’Opgctov): ef οὖν τὸ γένος χαὶ τὸ εἶδος ἐν τῷ 
αὐτῷ pa ἐν πολλοῖς ϑεωρεῖται, δμολογουμένως οὐχ ἔστι σώματα. ἔχομεν 
ἐντεῦϑεν ὅτι χαὶ ἢ ἀνείδεος ὕλη ἀσώματος ὑπάρχει ἐν τῷ αὐτῷ χαιρῷ ἐν 

1 alt. τὸ om. V 2 σηυαίνω V 5 zat (post ἐπειδὴ) om. Καὶ ἐν (ante ἐλάττονι) 
om. T 6 éx> om. V 8 δὲ om. V σῶμα om. V 9 post οἷον add. zat V 

ἄλλο ὀλίγον τι] ἀλλὴ (sic) λήγοντι V 11 ante ἡ γὰρ add. ἣ γὰρ ἀνθρωπότης ὅλη ὡς 
ὅλη ϑεωρεῖται Υ 12 τῶ σωχρ. V 13 ἐνταῦϑα K 14 6 λόγος ὃ προφ. V 

14.15 ὅλος ὡς ὅλος] ὁ λόγος ὡς ὅλον V 15 φωνήτη scripsi: φωνήσει libri 

εἴποι Καὶ 16 ὡς ὅλον Paris. 2089: om. KTV ἔχουσιν] an νοοῦσιν ? 

19 ἐχχύσῃς scripsi: ἐχχύσεις KTV 20 τὸ εἶδος καὶ τὸ γένος colloc. V 

20. 21 οὐδὲν προστ. ὅμολ. colloc. V 21 ὡμολογηνένως T εἰσι T 

28 μείωσιν οὐδὲ zat” ἀλλ. coll. KT zat φανερόν Τ' 24 ἔχ. ἐντεῦϑεν colloc. V 
προσπορισμὸν V χαὶ om. KT 25 ἀσώματα TV ἰδοὺ -- ἀλκιβ. (26)] αὗται δὲ 

προστιϑέμεναι τῶ ἀλχ. χαὶ σωχρ. V 21 ταὐτῷ] αὐτῶ tH KV (ef. ν. 80. 31) 

29 ἐν τῇ σῇ ὠμοπλ. post οἷον colloc. V 30 γένος] ζῶον V 32 ἡ om. V > 

αὐτῶ τῶ colloc. libri 
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4 \ a > a)! X id 5 » ‘ \ 

Copeva | to Ev εἶδος ἣ ποσὸν φυλάττει (οἷον ef ἔστι στατὴρ xat μερί- 175r 
3 Ν N Ἂ ζεται εἰς πολλά, οὐδέποτε τὸ ἕν εἶδος 7 τὸ ποσὸν σώζει)" τὰ δὲ γένη χαὶ 

~ e ΄ x , v 5 , ΄ 
πᾶσιν ὑπάρχουσα ἣ πάντα ἔχουσα. πέμπτον οὐδέποτε τὰ σώματα μερι- 

l4 , 
- 

\ 4 - cy 4 ᾽ν ΄ ᾿ ΄ 

τὰ εἴδη σώζουσι τὸ οἰχεῖον εἶδος μεριζόμενα εἰς Σωχράτην χαὶ ΠΙχάτωνα 
\ ~ ~ - 

5 χαὶ τοὺς λοιπούς" ὁμολογουμένως ἀσώματα εἰσιν. ἕχτον εἰ πᾶν σῶμα ἐξ 
ao \! Ἃ ΣΝ ~ fe 

ὅλης χαὶ εἴδους συνέστηχεν, ἔστι δὲ τὸ γένος χαὶ τὸ εἶδος σῶμα, εὑρεϑή- 
a τὰ δ v4 \ Y> ’, σ 2 \ ~ JINN 

σεται τὸ εἶδος ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους συνιστάμενον, ὅπερ ἐστὶ γελοῖον" οὐδΞι 
᾿ if ΩΣ sz 5» Ux 3 - ( ~ v ra , 

γὰρ λέγει εἶδος ἐξ etdovs συγχεῖσϑαι. ταῦτα ἔχει ἢ ϑεωρία χαὶ 

παροῦσα πρᾶξις. 

συν = [8] 10 Πρᾶ 

vf ~ ¢ , ~~ σ - , ‘ , 

Opa πῶς 6 Πορφύριος φειδοῦς ἕνεχα τῶν νέων τὴν σαφήνειαν παντα- 

χοῦ ϑηρεύων τὴν ἀσάφειαν ἀποβάλλεται: φησὶ γὰρ ὅτι εἰ χαὶ ὑφέστηχεν 

ὁμολογουμένως χαὶ ὑφεστῶτα ἀσώματα ἐστι τὰ προχείμενα, ἠδυνάμην πάλιν 
> , \ , AA x 4 5 \ ~ nn 

βαϑέως περὶ τούτων ποιήσασθαι τὴν Eamets et πρὸ πολλῶν εἰσιν ἡ me v 

15 πολλοῖς ἣ ἐπὶ tots πολλοῖς. πρὸ πολλῶν δέ ἐστι τὸ ἐν τῇ Πγώσει τοῦ ὑεοῦ 

ὑπάρχον ἤτοι τὸ ἔχον τὴν αἰτίαν ἐκ τῆς τοῦ ϑεοῦ ὃ δημιουργίας, ἐν πολλοῖς 

ὃὲ τὸ ὑπάρχον ἐν τῇ ὕλῃ. ἐπὶ τοῖς πολλοῖς 68 τὸ εἰς γνῶσιν τῆς ἡμετέρας 

διανοίας ἐρχόμενον. [σχόπει δὲ ὅτι πανταχοῦ τὸ πολλοῖς εἰρήχαμεν διὰ 

τὰς χαϑόλου: αὗται γὰρ αἱ φωναὶ χαϑολιχαὶ οὖσαι τῶν πολλῶν δέονται. 

90 ἐπειδὴ δὲ χαὶ δυσχερῆ τὰ λεγόμενα φαίνεται, φέρε παραδείγματι αὐτὰ χαϑυ- 

ποβάλλωμεν. χρυσοῦν δαχτύλιον ἀριστέως ἐχτύπωμα ἔχοντα. διανόει μοι εἰς 

πολλοὺς χηροὺς τὴν εἰχόνα τοῦ ἀριστέως μετατιϑέμενον, τινὰ ὃὲ ταύτας τὰς 

elxovas Eouayay χαὶ χατὰ τὴν ἰδίαν διάνοιαν πάσας ἀναπολεῖν χαὶ γινώσχειν 

ere χαὶ τὸν μὲν δαχτύλιον λέγε πρὸ τῶν πολλῶν (οὗτος yap χαὶ 

90 πρὶν ἢ γένωνται πολλαὶ σφραγῖδες ἐν τῷ χηρῷ γέγονε ) τοὺς δὲ τύπους 

τοὺς ἐν τῷ χηρῷ ἐν τοῖς πολλοῖς, τὸν δὲ ἄνϑρωπον τὸν ἔχοντα ταύτας τὰς 
>) 4 2 ~ ID 7 a 4 >) δὴ ~ ~ + A 2 ΄ 3 Ν «ὠὰ 

εἰχόνας ἐν τῇ ἰδία διανοίᾳ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς" οὗτος γὰρ ὀιχαίως ἐπὶ τοις 

πολλοῖς λέγεται, χαϑὸ μετὰ τὰς πολλὰς σφραγϊὸας τοῦ χηροῦ ἐρχόμενος 

ταύτας ἐν τῷ ἰδίῳ νῷ διανοεῖται. ἴσως δὲ ἀπορήσει τις ἡμῖν λέγων ὅτι 

1 τὰ om. V 2 οἷον εἰ] οἷον K: om. V 3 οὐδέποτε] τοίνυν KT 4 τὰ (ante 

εἴδη) om. T 6 συνέστηκεν — εἴδους (7) om. V 10 πρᾶξις ς΄ om. T 

11 ante ee add. πολλῶν ἐπαίνων ΠῚ τὴν σαφήνειαν ἡμῖν ὁ φιλόσοφος ἄξιος καὶ οὐ μόνον 

τοῦτο GAN ὡς οἶμαι zal τὸν βαϑμὸν τούτων ὑπερεπέρασεν T: πολλῶν ἐπαίνων πρὸ τῆς σαφη- 

νείας ὑμῖν ὁ φιλόσοφος ἄξιος φαίνεται πολλῶν ὁμολογουμένως" ὡς οἶμαι δὲ τούτων χαὶ τὸν 

βαϑμὸν ὑπερεπέρασεν V: om. K "Opa πῶς ὁ πορφύριος] ὅρα yap πῶς πάλιν T: ὅρα 

γὰρ πάλιν πῶς V 18 ἀσώματα γῆ: σώματα KTV! πάλιν] ὅμως T: om. Καὶ 

14 τὴν om. V et Paris. 2089: 7 KTV 17 δὲ (post ἐπὶ tots z.) om. V 

18. 19 σχόπει---δέονται delevi 19 τὰς] τὰ T αἱ φωναὶ om. T 20 χαὶ 

om. K αὐτὰ] ταῦτα V 20. 21 χαϑυποβάλωμεν Καὶ 21 ἔχον KT 

22 post πολλοὺς add. δὲ V 23 Apr: χαὶ onl. Kel 24 λέγειν Καὶ 25 πρινὴ KT 

naa V γέγονε] ἦν KT 26 τοῖς om. V 27 ἰδίᾳ om. T 29 νῷ] νοὶ Καὶ 

Comment. in Arist. XVIII 2, Dav, Proleg. et in Porph. Isag. ὃ 
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ἄτοπόν ἐστι λέγειν τὰς spe HEV φωνὰς ἐν τῇ ἡμετέρα διανοία. ὑπάρχειν, 

ἡμῶν δειξάντων ἀνωτέρω τὰ ἐν phi ἐπινοίᾳ ἐν τῇ ἡμετέρα διανοία. ὑφίστασϑαι. 
πρὸς ὃν ἐροῦμεν ὅτι διττόν ἐστι τὸ eo μενον" ἐχεῖ yey γὰρ ψιλὴν διάνοιαν 

ἐλέγομεν, ἥτις τὰ μὴ ἐγνωσμένα τῇ φύσει χαϑ᾽ ἑαυτὴν διανοεῖται ἐξ ἐλάφου 

5 χαὶ τράγου ἕν τι ποιοῦσα τὴν φύσιν ἘΡΘΜΕ ees ὧδε δὲ ἀχριβῇ διάνοιαν 

λέγω τὴν γινώσχουσαν ἀχριβῶς τῆς φύσεως τὰ δημιουργήματα. 

᾿Επεὶ οὖν ἐδίδαξεν ἡμᾶς τὸ παράδειγμα τὸ λεγόμενον, φέρε χαὶ τὴν 

περὶ τούτου δοχοῦσαν διαφωνίαν ᾿Αριστοτέλους χαὶ [᾿λάἄτωνος | εἴπωμεν, 175¥ 

ὕστερον δὲ χαὶ αὐτοὺς SENSO ϑαυμαστὸν δέ τι συνέβη ἐπὶ tad- 
. 

10 της τῆς διαιρέσεως: ἐπὶ μὲν ται ὧν ἄλλων ἐφ᾽ ἑχάτερα ee εἶναι 

χαὶ ἀληϑὲς οὐχ ἠδύνατο: οὐ yap 236 vo φψεύσασϑαι χαὶ εἰπεῖν Ott οὔτε 

ὑφέστηχεν οὔτε ἐν ψιλῇ ἐπινοίᾳ ὑπάρχει, οὔτε πάλιν ἀληϑὲς εἰπεῖν ὅτι 

χαὶ ὑφέστηχε χαὶ ἐν ψιλῇ ἐπινοίᾳ ὑπάρχει, οὔτε ὁμοίως νὸς εἰπεῖν ὅτι 
οὔτε σώματά ἐστιν οὔτε ἀσώματα. οὐ ὀδὲ πάλιν ἀληϑεῦσαι ὅτι χαὶ σώματά 

Levis COE δύναται ἐφ᾽ ἑχάτερα — σι ae χαὶ ἀσώματα. ἐπὶ 6& τῆς προχε 

τὸ ἀληϑὲς εἶναι" οὔτε γὰρ ἑνὸ Ὧν πὰ δειχνυμένου τὰ ἕτερα ψεύδει χαϑυ- 

ἘΠ ite ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τῶν πρώτων συνέβη: δυνατὸν γὰρ λέγειν ὅτι 

χαὶ πρὸ πολλῶν ἐστι χαὶ ἐν πολλοῖς χαὶ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς οὕτω γὰρ χαὶ 

Πλάτων δοξάζει: φησὶ γὰρ ὅτι χαὶ γίνεται χαὶ ἔστι χαὶ ἐν σχέσει ὑπάρχει, 

20 χαὶ ἐν μὲν τῷ λέγειν ᾿γίνεται᾽ ἐδήλωσε τὸ πρὸ πολλῶν (ὡς ἵνα νοήσῃς 

τὸν δαχτύλιον πρὸ τῶν σφραγίδων ποτ ἐν δὲ τῷ λέγειν “καὶ gor’ 

ἐδήλωσεν ὅτι χαὶ ἐν πολλαῖς ἐστ', τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἐν τῇ ὕλῃ, ἐν δὲ τῷ 

λέγειν ὅτι ‘zat ἐν σχέσει᾽ ἐδ γωδεὶ ὅτι χαὶ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς ἐστι" γνῶσις 

γὰρ χαὶ ἣ σχέσις. ᾿Αριστοτέλης δὲ τὸ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς δοξάζει, οὐχὶ δὲ © 

25 χαὶ τὸ πρὸ πολλῶν: φησὶ γὰρ ὅτι ἐν σχέσει ἐστί, χαὶ ταῦτα ἐν πολλοῖς 
ὁμολογεῖ . τὸ πρὸ πολλῶν ὃὲ οὔ φησιν εἶναι" λέγει γὰρ ὅτι τῶν τ 

αἱ μέν εἶσιν οὐσιώδεις at δὲ ἐπουσιώδεις, χαὶ οὐσιώδεις μὲν αἱ τῆς φύσεως 
(αὗται γὰρ λόγου οὐ δέονται. ἢ γὰρ φύσις οὐσίαν ἘΠῚ τὸ sea χαὶ 

ταῦτα ἐχτὸς λόγου. ἣ οὖν φύσις χωρὶς τοῦ λόγου ἐνεργοῦσα λόγον οὐχ ἔχει, 

80 ἢ GE γνῶσις πάντως διὰ λόγου γίνεται. εἰ οὖν οὐχ ἔστι παρὰ τῷ Dew 
τῶν δημιουργημάτων Ἰνῶσις, οὐχοῦν οὐδὲ τὸ πρὸ πολλῶν ὑπάρχει), ἐπου- 

σιώδεις δέ εἰσιν at ἐνέργειαι τοῦ τέχτονος χαὶ τῶν ὁμοίων: αὗται γὰρ λόγου 

δέονται" οὐ γὰρ ἀπὸ φύσεως ἔχει ὃ τέχτων τὸ ἐνεργεῖν, ἐπεὶ οὐχ ἐπαύετο 
ἂν ἐνεργῶν: ἣ γὰρ φύσις οὐ παύεται ἐνεργοῦσα. of δὲ ταῦτα λέγοντες 

2 δειξάντων ἀνωτέρω] cf. p. 46,35 τὰ ἐν ψιλῆ ἐπινοία (αὐτάς post ὑφίστ. add.) 

om. V ante ὑφίστ. eras. ὑπάρχειν V ὃ λέγομεν Καὶ 4 ἑαυτὰ ΚΥ͂ 
διανοεῖται] νοεῖται V 8 τούτων ΚΤ 9 ante ἐπὶ add. χαὶ V 11 ἐδύνω] 

ἠδύνατο K ψεύδεσθαι K 12 ψιλαῖς ἐπινοίαις V οὔτε πάλιν---ὁπάρχει (18) om. V 

18 διανοία Καὶ ψεῦδος) Ψεύδεσϑαι καὶ K: Ψεύσασϑαι xai T 16 τὸ om. V 

ψεύδει] devd7 V 18 tots om. V 19 γίνεται Paris. 2089: γινόμενα KT: γινο- 

μενά ἐστι V 20 tH μὲν colloc. KT γίνεται Paris. 2089: γινόμενα KT: γίνε- 

otat V 22 ἐν τοῖς πολλοῖς K: τὸ ἐν πολλοῖς V 24. 25 οὐχὶ δὲ xal τὸ χαὶ τὸ (sic) 

πρὸ τῶν πολλῶν T 29 χωρὶς om. V λόγου) ϑεοῦ KV 33 τὸ ἐν. 6 
τέχτων colloc. K 

‘she Fy 

» 

ΤΥ 
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χαταψεύδονται ᾿Αριστοτέλους: πανταγοῦ γὰρ λέγει μὴ εἶναι πρᾶξιν χωρὶ ve f ρ τοτελοὺς ϊ τ Ke { (ρ Syst υ, f ELVA πραᾶςιν oe 

, lé ~ \ O aN e Rare 

ἡνώσεως μήτε γνῶσιν χωρὶς πρα ἔξω πόϑεν δὲ ἢ πλάνη γέγονε 

λέξωμεν. 
A ~ ~ Ὁ ’ >) SANE / Ν ᾿ - 

Διαφορὰ τῶν Πλατωνιχῶν δογμάτων οὐχ ὀλίγη γέγονε" τινὲς γὰρ τῶν 
- wv ~ “4 5 ~ 

5 Πλατωνιχῶν ἔλεγον ὅτι χατὰ τοῦτό φαμεν τὸ πρὸ πολλῶν εἶναι, xato 
, ~ ~ , ws ar wv 

Koy παρὰ τῷ Yew τὰ πάντα δημιουργεῖται. ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι χατὰ 
~ σ , a) 

τοῦτό φαμεν ἘΠ: πολλῶν, ὅτ: εἰσίν τινες ἰδέαι αὐϑυπόστατοι λόγον μὴ ἔχουσαι 
>) wv 

αἴσϑησιν δέ, ὧν χατ᾽ εἰχόνα πάντα δημιουργεῖ ὁ Beds. ἄλλοι δὲ ἔλεγον 

τινὰς ἰδέας αἴσϑησιν ph ἐχούσας εἶναι, ὧν χατ᾽ εἰχόνα πάντα δημιουργεῖ 
e ae ~ > ~ ~ 

10 6 Beds: ἔλεγον γὰρ εἶναι χαϑολιχὸν βοῦν, εἰς ὃν ἀφορῶν 6 ϑεὸς δημιουργεῖ 
\ \ \ v > a > x ΄ ι a 

τὸν παρ᾽ ἡμῖν βοῦν, xat καϑολιχὸν ἄνϑρωπον, εἰς ὃν ἀφορῶν ὃ ϑεὸς δημιουρ- 

γεῖ 

΄ \ ~ κἂν ~ ~ Nye , 

fecce we. διὰ τοῦτο οὖν τὸ πρὸ τῶν πολλῶν διάφορον ἐφαίνετο. διὸ χαὶ ὃ 

κ d¢« ~ ἥνῖν ag leat ay \ “* , ~ 

τὸν TAD ULV avbownov, OAX OF τὰ τοιαῦτα προυπάρχειν τῆς ἡμῶν 17br 

π᾿ λης ἔδοξε μὴ δοξάζειν τὸ πρὸ πολλῶν τούτοις Uy συγχατατιϑέμενος 

15 οὗτοι γὰρ ἀδυναμίαν τοῦ ϑεοῦ δειχνύουσιν αἰσϑήσεως αὐτὸν δεῖσϑαι λέγοντε 

τὸ δὲ ap εἰ exe τὰ τοιαῦτα αἴσϑησιν, διὰ τί μὴ ὁ ὅθ ον αὐτὰ ἣ 
sy A ance σ Ὥ > e 

HOE os εύτερον ot λέγοντες ὅτι αὐϑυπόστατοί εἰσιν at 
39 ἰδέαι αἴσϑησιν 

ὃ ΐ δὲ μὴ ἔχουσαι, ὧν χατ᾽ εἰκόνα ὃ ϑεὸς δημιουργεῖ, οὐχ ὀλίγα πταίϊουσιν" 
- Ὁ a ~ a? 

οὗτοι yap χαὶ τὰς ἰδέας παραδείγματα ὑποτιϑέασι, ταῦτα δὲ τὰ παραδεί- 
3 

20 γυα 
δημιουργεῖ ὃ Yeds, adcar προτερεύουσ! τῶν δημιουργημάτων" ὥσπερ γὰρ 

> 
εἰ 

το πρὸ τῆς ΡΠ: τοῦ ϑεοῦ: πάντως 1ὰρ εἰ xat εἰχόνα αὐτῶν 
- 

(et) ee ζωγράφος τις εἰς Σωχράτην καὶ τούτου τὴν εἰκόνα ποιήσει, 

πρατερεύειν λέξομεν τῆς εἰκόνος τὸν Σωχράτην, οὕτω χαὶ τὰς ἰδέας ts τοῦ 

ϑεοῦ δημιουργίας, ὅπερ ἄτοπον. τῷ μὲν οὖν λέγοντι τοῦ ὃ 

λ 
τῷ σι Ἰίαν μετὰ λόγου εἶναι ποτα οθ 6 ᾿Αριστοτέλης, aA 

τὸ πρὸ πολλῶν χαὶ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς δοξάζει, ἀλλὰ χαὶ τὸ ἐν τοῖς πολλοῖς" 

ἐν γὰρ τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ περὶ τῶν τοιούτων λέγων παραδείγματι ο αὐτὸ 

eae φάσχων ὅτι ὥσπερ 6 Goya ε ἔχει τὴν τάξιν ἐν ἑαυτῷ πρότερον, 

χαὶ εἶθ᾽ οὕτως ὕστερον 2x ταύτης ἣ ἐν τῷ στρατοπέδῳ γίνεται ἣ ἐν τῇ πόλει, 

80 οὕτω χαὶ τὰ τοιαῦτα ape μὲν) παρὰ τῷ ϑεῷ ἐστιν, ὕστερον δὲ ἐν τῇ 

ὕλῃ" Ἴρου τον 1p αὐτὰ γινώσχει ὃ ϑεός, χαὶ ὕστερον eee αὐτὰ 7 

φύσις. ὅταν οὖν ἔλεγεν ὁ ᾿Αριστοτέλης δημιουργεῖν τὴν φύσιν χωρὶς λόγου, 

χωρὶς (ante πράξεως) om. V 6 πλάνος KT 3 λέξομεν KV 4 τῶν πλατ. 

δογρμ.. διαφορὰ colloc. K 5.6 za? ὃν λόγον V 6 πάντα] τοιαῦτα KV 

δὲ om. V 8.9 δημ. πάντα colloc. V (bis) 10 ὁ δημιουργὸς Beds (alt. 1.) T 

10. 11 δημιουργεῖ! ποιεῖ V (bis) 11 χαὶ (ante καϑολ.) om. Καὶ 12 ὅλα] ὅλως Brand. 

13 τῶν om. V 15 ϑεοῦ] ϑείου KT δειχνῦσιν V αὐτῶν K: αὐτὸ T 

18 ὧν] ὃν V 20 γὰρ Paris. 2089: δὲ KTV 22 εἰ inserui ἀποβλέψει 

Paris. 2089: ἀποβλέπων KTV 23 προτερεύειν--σωχράτην om. V προτερεύειν 

6: T 26 ἐπὶ] ἐν T τὸ (post ἀλλὰ καὶ) om. K ἐν] ἐπὶ T 

27 τῇ τῷ K Μετὰ τὰ φυσ,] cf. Metaph. A 10 p. 107521 sq., vel potius De mundo 

p. 99901 sq. 28 χαϑυπέβαλε Καὶ 6 om. K τὴν om. Καὶ προτέραν V 

29 τῇ om. TV 80 πρῶτον μὲν inserui 81 αὐτὰ δημ. colloc. V 82 οὖν 

om. V 6 om. V χωρίς] ἄνευ T 
88 
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᾿ geste 2 ΓΔ = S τω» Ὧν: 5 ‘\ πὶ “| 7 5 , i ~ AL τοῦτο ἐβούλετο δεῖξαι ὅτι αὐτὰ ἢ μὲν φύσις οὐ γινώσχει, δημιουργοῦσα δὲ 
τὸν Usov οὐ λανϑάνει. ἐν οἷς χαὶ 7 παροῦσα ϑεωρία. 

Ipaéts ¢. 

Tov ἀγώνων τὰ ἔπαϑλα τοῖς χαϑόλου τριχῶς yaproduevor, ὅτι οὐχ 
> ~ 9 35 5 κ᾿ 3 > 5 ἐν φιλαῖς ἐπινοίαις ἐστὶν GAN ὑφέστηχε, xal ὅτι οὐ σώματα ἀλλ᾽ ἀσώματα, 

> 

rol 

- ᾿ - en ὑπ ~ ~ ~ ~ 
χαὶ OTL TPO τῶν πολλῶν εἰσι χαὶ ἐν τοῖς πολλοῖς χαὶ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς, 

φέρε τὰ τούτοις ἀντιχείμενα παρατιϑέμενοι τὸ ἀχριβὲς εἰσόμεϑα- τινὲς γάρ 

φασι wy ὑφίστασϑαι ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐν ψιλαῖς ἐπινοίαις ὑπάρχειν, μήτε ἀσώ- 

ματα ἀλλὰ σώματα, πρὸ τῶν πολλῶν ἣ ἐν τοῖς πολλοῖς οὔ φασιν 

10 αὐτὰ εἶναι, GAN ἐπὶ τοῖς πολλοῖς. χαὶ πρὸς μὲν τὸ πρῶτον οὕτω λέγουσιν, 

ὅτι ἐν φιλαῖς ἐπινοίαις εἰσὶ χαὶ οὐχ ὑφεστήχασιν" εἰ γὰρ τὰ μὴ ἐκ φύσεως 

δεδημιουργημένα, σώτειραν ὃὲ μόνην τὴν ἡμετέραν διάνοιαν ἔχοντά φαμεν 

ἐν φιλαῖς ἐπινοίαις εἶναι ὥσπερ τὸν τραγέλαφον (οὗτος γὰρ τῇ φύσει 
ἀγνοεῖται ὁμολογουμένως), χαὶ τὰ χαϑόλου ἐν ψιλαῖς ἐπινοίαις ὑπάρχει 2x 

iO) Θ ch 15 φύσεως μὴ | ἔχοντα τὸ εἶναι, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ διανοίᾳ σωζόμενα. πρὸς 176v 
τὸ δεύτερον πάλιν ἀντιλέγουσι φάσχοντες ὅτι σώματά ἐστι τὰ χαϑόλου" 

Gil (ev 

oy ON ἢ“ 

ν αὐτὴν γὰρ φύσιν ἔχει τοῖς μεριχοῖς χαὶ τὸν αὐτὸν δρισμὸν δέχεται. 
- v 

οὖν ἔστι τις χαϑόλου ἀνϑρωπος, ὥφειλε xat τὸν δρισμὸν δέχεσθαι τὸν [0] 

τοῦ ἀνθρώπου, ζῷον λογιχὸν χαὶ τὰ ἑξῆς. χαὶ εἰ μὲν οὐ δέχεται, λέγομεν 

20 ὅτι οὐδὲ ἔστι χαϑόλου, εἰ δὲ δέχεται, πάντως σῶμα ἐστι: τὸ γὰρ ζῷον 

λογιχὸν σῶμα πάντως δηλοῖ. ἔχομεν δὲ χαὶ πορίσματος μοῖραν ὅτι οὔχ 
εἰσιν ἀίδια τὰ χαϑόλου" δηλοῖ γὰρ τὸ ϑνητὸν “ζῷον λογιχὸν ϑνητόν᾽ " τὸ γὰρ 

Ὑ XY Dvyjtov πάντως ὕνήσχει. GAN ἴσως εἴποι τις ὅτι δυνάμει ἔχει τὸ ϑνήσχειν, 
οὐχ ἀποϑνήσχει δέ. τοῦτο 6& ὑπόψυχρον: τὸ γὰρ δύναμιν ἔχον πάντως 

εἰς ἐνέργειαν χωρεῖ μὴ ἐπιλείποντος τοῦ χρόνου, ἐπεὶ μάτην ἔχει τὸ δύνα- 

σϑαι" οἷον ἄνθρωπος γραμματικὸς δυνάμει ἐστί, πάντως ὃὲ γραμματιχὸς 
v ~ “2 Ce , 3 \ XN v σ ς , N μι 
ἔσται τοῦ χρόνου μὴ ἐπιλείποντος. ἀλλὰ μὴν οὔτε ὅλως ὑφέστηχε τὰ χαϑό- 

τῷ or 

hoo? τῶν γὰρ μεριχῶν σωμάτων ὄντων xat τὸ χαϑόλου σῶμα ἔσται, εἶναι 
δὲ σῶμα χαὶ ἀσώματον τὸ αὐτὸ ἀδύνατον: οὐχ ἔστιν ἄρα τὰ χαϑόλου. 

80 πρὸς τὸ τρίτον φασὶν ὅτι οὐχ ἔστι τὸ πρὸ τῶν πολλῶν, εἴ γε μαρτυρεῖ ὁ 
) ΄ , Coy \ 3 , ΄ὔ , 2 ~ Ἀριστοτέλης λέγων “τὰ γὰρ εἴδη χαιρέτω" τερετίσματα γάρ ἐστι᾽" ταῦτα 

1 αὐτὸν K: αὐτὴ V μὲν 7 colloc. V 2 ἐν οἷς καὶ ἡ παροῦσα ϑεωρία om. T 
3 πρᾶξις ζ΄ om. T 4 τῶν (sic) καϑόλου ta ἔπ. τῶν ay. V 5 εἰσὶν TV 
7 παραϑέμενοι T 8 an μηδὲ ἢ 9 post πολλῶν add. yap KV 11. ἐστὶ: 

12 σώτειραν] σωτῆρα V 13 ἐν om. V 14 ὑπάρχουσιν V 16 δὲ om. KT 

17 tov αὐτὸν op. V 18 alt. tov om. KV 19 post Aoytxov add. ϑνητὸν T 
19. 20 λέγομεν ὅτι οὐδὲ Paris. 2089: ἔχομεν ὅτι οὔτε KT: ἔχομεν ὡς οὔτε V 20 χαϑό.-. 

λου ἐστίν colloc. K σῶμα πάντως colloc. V ἐστι" τὸ yap—ovx εἰσὶν (22) in ras. K 

20. 21 ζῶον καὶ λογιχὸν V 21 πορίσματος Paris. 2089: πορισμοῦ KTV 26 an πάν- 

tws δὲ (ἐνεργείᾳ ? 27 ἔσται] ἐστι V οὔτε ὅλως] οὕτως V; an οὐδὲ ὅλως ὃ 
29 τὰ] τὸ 30 τὸ (ante πρὸ) om. KT 30. 81 ὁ Ἄριστ.] Anal. post. A 22 

p. 83232 81 εἰσι KV 
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yv a >] 4 

γὰρ ἔλεγόν τινες ἰδέας εἶναι αὐϑυποστάτους, ὃς ψέγει ὁ φιλόσοφος. ἔτι δέ 
{ς A Ν᾿ ‘ $d) baw a. a Pd INKY Ψ ae , 5 > 

φησι to yap χαϑόλου ζῷον οὐχ ἔστ ty, Jeb 05) ἐστιν ὕστερόν" ἔστενον ποῦ το 
ΡΨ ~ Ὁ i ᾿ 

δὲ ἐμφαίνει ὅτι πρὸ τῶν πολλῶν οὐχ ἔστιν, εἰ δὲ ἔστι χαϑόλου ὅλως 
~ Ἁ / ? ~ ξ΄ Kf ~ 

(τοῦτο yap ἀμφέβαλεν ὃ ᾿Αριστοτέλης), ἐν τῇ ἡμετέρᾳ διανοίᾳ ἐστί, τοῦτ᾽ 
» 4. - ~ \ > ~ \ - 5» \ 

5 ἐστιν ETL τοῖς πολλοῖς" τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ UGTEPOY ἐστιν᾽. ἀλλὰ υὴν 
Π 

Vv > ~ bm! ΄ , 5 - [2 ‘ 

οὔτε ἐν τοῖς πολλοῖς ἔστι" τί γὰρ λέγεις; ἢ μίαν φύσιν ἐρεῖς xa ἑαυτὴν 
ὑφίστασθαι ὑπὸ πολλῶν δὲ μετέχεσθϑαι (τοῦτο γὰρ 

πολλὰς ἐν πολλοῖς θεωρεῖσθαι; χαὶ εἰ μὲν μίαν ε 

ΜᾺ ry " 

ρ ἴδιον τῶν χαϑόλου), ἢ 
Vv Ἂς Ω) c ‘ ΄ “4 

ἵπῃς χαῦ ἑαυτὴν ὑφίστα- 
I> ~ ‘ 5 7, / ~ 

σϑαι, ψεύδῃ (τοῦτο γὰρ εὐθύνας δέδωχεν ἐν τῷ πρὸ τοῦ ἐπιχειρήματι), ε 

10 δὲ πολλάς, τοῦτο χαϑόλου μᾶλλον οὐχ ἔστιν, ἀλλὰ μεριχόν. τὸ ἐπὶ τοῖς 
\ ~ >\ ’ i 2 ~ >. ~ a5 

πολλοῖς ὃὲ μόνον φασὶν εἶνα!. τοῦτο Ge τὸ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς χαϑόλου οὐ τς 

χαϑὸ ἐν τοῖς πολλοῖς ὑπάρχει, διὰ τοῦτο χαϑόλου λέγεται (δύναται yap χαὶ 

ἐν Σωχράτει μόνῳ τὸ χαϑόλου νοεῖσϑαι), ἀλλὰ χαϑὸ εἰς Πλάτωνα ἀποβλέ- 
\ 

: 
cl 

TWY TOV πρὸ αὐτοῦ τοιοῦτον ἐθεασάμην χαὶ τὸν μετ᾽ αὐτὸν δυοίως. χαϑό- 

15 λοὺ ὃὲ ῥηϑήσεται, χαϑὸ προγεγενημένοις χαὶ οὖσι χαὶ μεταγενεστέροις 
΄ ae, wan = > , 5 ἣ , "» 3» Ν 

ἁρμόζει. ἐὰν οὖν εἷς μόνος ὑπολειφϑῃ, αὐτὸν χαϑόλου λέξω διὰ τὸ πάντας 
΄ > , >. ~ > ~ c ΄ > , ΕΣ ΄ 

τηϊουτοὺς εἰναι. OWCETAL OF τοῦτο EV τῇ FUETSPA οἰιανοια" ἀποβλέπων 
‘ 

yao εἰς Σωχράτην χαὶ εἰς ἄλλον τῆς αὐτῆς pee oven φύσεώς φημι εἶναι 

τὸ χαϑόλου. 
- By Vv "7 == 

20 Tt οὖν; χαλῶς εἰρήχασι | πρὸς ENS φαμὲν ὅτι ove οὔτε γὰρ ἐν 177r 
Θ᾿. 9 ΄ 5 ὩΣ 4 \ 7 

US ἐπινοίαις ὑπάρχει, ὡς ἔλεγον, ἀλλ᾽ ὑφέστηχεν, οὐ xa’ ἑαυτὰ δέ, 
ἋΣ Sexe ST Ap in eaeete τὰ Hin ἄντ Lope Gree ἀλλ ἐν τῇ ἡμετέρα διανοία" εἰ γὰρ ἐχεῖ τὰ μὴ ὄντα φαμὲν ἐν τ ἐπι- 

, ΄ " y ” 
volats ὑπάρχειν, τὸν τραγέλαφον χαὶ τὰ ὅμοια, οὐχ ἔστιν ἄρα τὰ χα 

9 Ι 

ἐν ψιλαῖς ἐπινοίαις: ἀπὸ γὰρ τῶν ὄντων αὐτὰ λαμβάνομεν ἐν τῇ “δε 
IN , > \ ss Ε +s δε \ 2A x Q ca 5 ‘ ~ τ on 2 Pa = 

OLAVOLE, απὸ .WAOATGVS χαι ee ee χαι τῶν TOLOVTWY, STLYLYWOXOYTES 

8 
Ee 

Os. <2) 

τῷ or 

εἶναι τὸ χαϑόλου" τοῦτο ὃὲ τῶν ὄντων ἐστί. ταῦτα οὖν ἐν τῇ ἡμετέρ iy ee 

γοία. σώζεται: xat? ἑαυτὰ ede οὐχ ὑφίσταται. πρὸς τὸ δεύτερον" χἄν τε 

σώματα ἐστι χἄν τε wy, οὐδὲν τῷ ἡμετέρῳ λόγῳ λυμαίνεται: ὑφίσταται 

γὰρ ἐν τῇ ἡμετέρα διανοία, ὅπερ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς ἐστιν. οὐ χαλῶς δέ 

80 φασι μὴ εἶναι αὐτὰ ἀίδια" τὸ γὰρ ἀΐδιον διττόν, τὸ μὲν ae τὸ ὃὲ 

στιν), Ms εἴδει. apthuwd μὲν ἀΐδιόν ἐστιν ἢ ψυχὴ χαὶ ta Beta (ταῦτα yap ast 
“ἃ » 

εἴδει ὃὲ atdrdy ἐστιν ὁ ἄνϑρωπος" χἂν γὰρ φϑαρῇ Σωχράτης, περιλείπεται 
᾿Αλχιβιάδης. πρὸς τὸ τρίτον: χαλῶς ἔλεγον μὴ εἶναι πρὸ τῶν πολλῶν 

1 post φιλόσοφος add. ἀριστοτέλης KT 1. 2 ἔτι δέ φησι] De anima Al p. 4028 

2 δέ] γάρ Καὶ 4 ἀμφέβαλλεν K oom. V 6 scribas οὐδὲ 8 xat 
om. V 9 ἔδωχεν V τοῦ] τούτου V 10 τοῖς om. V 11 post 

εἶναι add. χαλῶς δὲ λέγουσι TV 12 χαὶ om. V 19 tH σωχρ. Καὶ 

18. 14 ἀποβλ.] βλέπων V 14 τὸν pet αὐτὸν] μετὰ τοῦτο V 15 χαὶ (post 

ovat) om. T 16 οὖν om. V ὑπολειφϑή Paris. 2089: ὑπολειφϑείη KTV 

18 φύσεως petéy. colloc. V 20 xat φαμεν T an οὐδὲ ? ἐν om. KT 

21 ἐπινοίαις Ψιλ. colloc. Καὶ ἑαυτὰ] αὑτὰς V 22 ἐχεῖ] p. 46,35 an ἔφαμεν ? 

23 τὸ χαϑόλου post ἐπινοίαις (24) colloc. T 25 γινώσχομεν TV 27 ody om. V 
χαὶ πρὸς T te Paris. 2089: om. KTV 28 σώματα] σωχράτης V 29 τῶν 

πολλῶν V 90 τὸ δὲ] τῶ δὲ Καὶ 91 ἀίδιός V 33 ἔλεγον] λέγομεν V 
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A} v v Ν x , , 

οὔτε yap ἔστιν, εἰ μὴ τί Ye χατὰ THY γνῶσιν, ὡς ἔλεγεν ᾿Δριστοτέ ης: TO 

(η΄ 

» - “ἊΝ - ΕῚ ΄ 5 

ἐν τοῖς πολλοῖς χαὶ ἐν γνώσει ἐστίν: ἢ γὰρ γνῶσις ἐν ἡμῖν ἐστι χαὶ 

Ms ὦ» 

~ . ~ σ Ἁ ~ ‘ 9. \ ~ ~ ἂν > A 

τῷ δημιουργῷ, ὅπερ πρὸ πολλῶν ἐστι χαὶ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς. ἐν οἷς ἢ τ 

παροῦσα ϑεωρία. 

qr — --- σοῦ 
RQ? ivy as wy πον 

p.1,9 Δυτίχα. 

Οὐχ ὀλίγης προϑεωρίας εἰρημένης χωρήσωμεν ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν λέξιν DINU YAS ip POU ED PEG SAE EPRI χορ στ στα al τος 
iT ~ ΄ ao , ΄ rg 

ἔχει δὲ τὰ τῆς συντάξεως οὕτως" σύντομόν σοι παράδοσιν ποιούμενος 

10 τῶν yop 

ἀπεχόμενος, τῶν δὲ ἀἁἀπλουστέρων he τρως στοχαζόμενος. 

αὐτίχα περὶ τῶν γενῶν χαὶ εἰδῶν εἴτε ὑφέστηχεν εἴτε ἐν ψιλαῖς 
μόνα!ς ἐπινοίαις χεῖται εἴτε ὑφεστηχότα σώματα ἐστιν ἢ ἀσώ- 

Q- am συν ἐξ uN =< 
΄ς [Ὁ] ce = [0]  -- 

2 

(η΄ [Ὁ = Q- aA 
’ 

15 πολλοῖς ἐστι παραιτήσομαι λέγειν χαὶ τ 
(ἐπεὶ) προέχειτο [Πορφυρίῳ τ τῶν πέντε φωνῶν διαλαβεῖν, [χαὶ] μόνου 
τοῦ γένους ual τοῦ εἴδους μνείαν ἐποιήσατο, διαφορᾶς δὲ χαὶ ἰδίου χαὶ συμ- 
βεβηχότος οὐχέτι: ὡσαύτως γὰρ χαὶ ἐπὶ τῶν παραλειφϑέντων ζητητέα τὰ 

ΠΠΠΧΕΙΠΕνπν εἴτε ὑφέστηχεν εἴτε ἐν μόναις ψιλαῖς ἐπινοίαις χεῖται, 
Ἢ 

\ , \ ΩΣ 

90 χαὶ ὅσα ἂν ζητήσῃ τις περὶ γένους χαὶ one τοσαῦτα χαὶ περὶ διαφορᾶς 

χαὶ ἰδίου χαὶ συμβεβηχότος. φαμὲν δὲ ὅτι διχαίως τῆς διαφορᾶς χαὶ τοῦ 
“δ ᾿ ΡΟΣ. ὁ mp Res ade 5 , Q. >) A) Ya eee ~ 

ἰδίου χαὶ τοῦ συμβεβηκότος οὐχ ἐμνήσϑη, ἐπειδὴ ἤρχει αὐτῷ μνησϑῆναι 
A Yo > ‘ ~ vw ~ . la x > 

Ἱένους χαὶ εἴδους" διὰ γὰρ τῶν ἄλλων τριῶν διήχει τὸ γένος χαὶ τὸ εἶδος. 

λέγων οὖν τὸ γένος χαὶ τὸ εἶδος Πρ χαὶ τὰς ἄλλας τρεῖς 

to σι 

΄ Ψ ε ~ 

ae ξχει γάρ. oe ee Ἢ διαφορὰ ἡένος χαὶ εἶδος" γένος wey ὡς 

πο (ce 
τῷ ae χαὶ ἐν τῷ κυνὶ χαὶ - Ὡ [0] τ 

y= 

wv Ξ = SS ° - 2 
ee 

Φ 
oO 
Ὡς < a 

a ss 
ἘΞ © 2 Ὁ 455 ° = Ἂς Q ah Oy < 

"" 
‘ 

ἐν τοῖς ἄλλοις εἴδεσι (τὸ οὖν χατηγορούμενον | εἰδῶν τοῦτο γένος χαλεῖται, 1110 

1 an οὐδὲ © m Ἢ ἜΣ ΚΤ Ἄριστ.] ef. p. 111,1 2 pr. χαὶ γ52: οὐδὲ KTV! 

3 τῷ δημιουργῷ Paris. 2089: τῇ δημιουργία KTV ἐπὶ] ἐν V ἐν οἷς 7 παροῦσα ϑεωρία 

om. T 5 πρᾶξις η΄ om. T 7 ὀλίγας προϑ. εἰρηκότες Brand. 8 συντάξεως] 

λέξεως Καὶ 10 τοῖς πρεσβυτέροις Porph. ἀπεχ. ζητημάτων colloc. Porph. 12 ante 

avtiza add. ἀμέλει, τοῦτο yap σημαίνει τὸ V post adtiza add. γοῦν K: οὖν T 

τῶν om. T γενῶν te zat Porph. τὸ μὲν εἴτε bo. Porph., quod recipias 

(ef. p. 119,13) εἴτε zat ἐν Porph. 12. 13 μόναις ψιλαῖς Porph., quod recipias 
(ef. v. 18 p. 119,16) 13 χεῖται] χαϑέστηχεν KV εἴτε xat Porph. 14 πότερον 

χωριστὰ ἣ ἐν tots αἰσϑητοῖς xal περὶ ταῦτα ὑφεστῶτα παραιτήσομαι Porph. 15 ἐστι 

om. V δὲ om. Καὶ 16 ἐπεὶ addidi ex schol. Paris. 1845: om. KTV τῷ πορφ. T 

zat delevi 17 εἴδους καὶ τοῦ γένους colloc. Κα 18 χαὶ (post yap) om. KV 

παραλειφϑέντων Paris. 2089: προλεχϑέντων KV: xpotedévtwy T 19 εἴτε (ante éy)] 

7 KV 20 ζητήσης tt V καὶ (ante περὶ) om. KV 23 εἴδους καὶ γένους 

colloc. T τὸ εἶδος zat to γένος colloc. Καὶ 24 καὶ (ante τὰς) om. KT 25 ante 

μὲν add. yap T 26 εἴποις T ἐμοὶ] ἡμῖν T 20. 27 ἐν τοῖς ἵπποις χαὶ τοῖς xust 

καὶ τοῖς ἄλλοις Τ' 21 τῶν οὖν κατηγορουμένων V οὖν] an γὰρ ? 
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do ~ ~ 30 ε > Ξ 
αὕτη δὲ εἰδῶν χατηγορεῖται), εἶδος δὲ ὡς ἵνα ἀτομώσῃς τὴν ἐπὶ τὰ πολλὰ 

Ψ': ld \ \ . 

εἴδη φερομένην διαφορὰν χαὶ εἴπῃς ho γικότη ns αὕτη a ἀτόμων χατηγο- 

1%) 
o ad ἘΞ τὸ δὲ ἀτόμων γον οτος ¥Oy etdos ἐστιν. ἀλλὰ μὴν χαὶ ἐν τῷ 

‘ 

ἌΣ πον aN oe γέ x Ce OF x . WD yon > “ὦ 
Tl yevos χαὶ ξειόος ενος μεν WS τινὰ SLT TS TO tOlLOY TO OV EV TAL ov 2 Ξ Ov a 

eow (Ev γὰρ χαὶ ἕχαστον εἶδος eyet 7 ἴδι ee εἶδος δὲ ὡς ἵνα 
4 \ ἊΝ VS , εἴπῃς τὸ γελαστιχόν: οὕτω γὰρ ἄτομο τὰ πολλὰ εἴδη φερόμενον 

i 

lov’ ἀτόμων γὰρ χατηγορεῖτα! τὸ γελαστιχόν, τὸ δ᾽ ἀτόμων χατηγορεῖσϑαι 

Ee Q te} Ξ = Oo a x δ. a ΓΝ Q a 
> > τ. 

εἴδους ἐστί. παλιν χαὶ ἐν ὶ γένος χαὶ εἶδος" γένος 
΄σ - 

υὲν ὡς ἵνα εἴπῃς τὸ συμβεβηχὸς τὸ uu ἐν ψυχρῷ ἐν λευχῷ 21 ᾿ Gat ELT YS τ t ρος τὸ OIL) EY YoY pw ev sSUAW εν 

10 μέλανι ἐν γνώσει ἐν τ (τοῦτο γὰ 
% ; le 
ἵνα εἴπῃς τὸ ϑερμόν: ἀτομοῖς γὰρ ἐχεῖνο τὸ συμ, βεβηκός, 

, r ἈΝ 

ety), εἶδος δὲ ὡς ἵνα εἴτ 

Ua φερόμενον σηυαίνει ἕν τι συμβεβηχός, ὅπερ εἶδός ἐστ ΐ GOspou. S uh Al ΘΒ 14 ΐ PS |49s, περ εἰδός EOTL. 

\ 

110 Τὸ μὲν εἴτε ὑφέστηχεν. 
Ρ > : i / 

7 ~ \ ΄ ΄ , » 7 \ Vv a ~*~ \ 34 

Καλῶς τὸ ὑφέστηχε προέταξε: δύο γὰρ ὄντων, ψευδοῦς te καὶ ἀλη- 
΄ 

v 15 Bods, τὸ ἀληϑὲς προέταξεν- ὑφίσταται γάρ. 

Εἴ 2 /, ! a > ’ ~ 

p- 1,10 LTE EV μόναις Ψιλαῖς ἐπινοίαις χεῖται. 

"Δξιόν ἐστι ζητῆσαι τί διαφέρει ἐπίνοια τῆς Ψιλῆς ἐπινοίας. ἐπίνοια 
μέν ἐστιν, ὅταν ἜΣ τς τῷ λόγῳ τολμῶμεν τὸ συνημμένον ἐχ τῆς 

φύσεω τ᾿ COTS a οἷον ἢ φύσις ὁμοῦ τὸ σῶμα xal τὸ χρῶμα δημιουργεῖ, 

20 χαὶ οὐχ ἔστι σῶμα μὴ ἔχον χρῶμα. τοῦτο οὖν τὸ ὁμοῦ συνηυ μένον, φημὶ δὲ 

τὸ λευχὸν χαὶ τὸ σῶμα, διαχωρίζομεν λέγοντες τὸ μὲν λευχὸν χρῶμα δια- 

χριτιχὸν ὄψεως, τὸ δὲ σῶμα τριχῇ διαστατόν. αὕτη οὖν ἐστιν ἣ ἐπίνοια. 
ψιλὴν δὲ ἐπίνοιάν φαμεν, ὅταν τὰ μηδαμῇ μηδαμῶς ἐν τῇ ἡμετέρα διανοίᾳ 

οἰχοδομῶμεν, τὸν τραγέλαφον χαὶ τὰ ὅμοια. 

2 Ρ. 111 Εἴτε ὑφεστηχότα σώματά ἐστιν 7 ἀσώματα. 

~ alt 

Tod ψευδοῦς μὴ διαιρουμένου δικαίως αὐτὸ παρέλιπε, τοῦ ὃὲ ἀληϑοῦς 

ἐμνημόνευσε τοῦ διαίρεσιν ἐπιδεχομένου: φησὶ γάρ: εἴτε ὑφεστηχότα ἣ 

σώματα ἐστιν 7 ἀσώματα παραιτήσομαι λέγειν. πάλιν ζητοῦσιν 

2 φέρον K 3 τὸ τῶν ἀτόμων χατηγορούμενον in mrg. K?: τῶν δ᾽ ἀτόμων xaty- 

γορουμένων V 4 ἐν om. V ETO} τὸ Vi 6 εἴπη V τὸ (ante 

γελαστ.) om. Καὶ οὕτω] οὐ V ἀτομοῖς correxi: ἀτόμοις libri (ef. v. 1) 

τὰ om. V 8 εἴδους] εἶδος V pr. zat om. K τὸ γένος V 10 γένος] 

γένους Καὶ τῷ] to KT 11 εἴδη addidi δὲ om. V ἀτομοῖς 
Paris. 2089 schol. Paris. 1845: τοῦτο KTV 12 ὃ--Ὗσυμβεβηχός om. KV 

14.15 ψεύδους te καὶ ἀληϑείας V 16 εἴτε xai Porph. 17 ante ἐπίνοια add. 

zat φαμεν T 18 éx] ὑπὸ T 19 τὸ χρῶμα χαὶ τὸ σῶμα colloc. Καὶ 

20 ἔχων T τοῦτο] τὸ V τὸ Paris. 2089: om. KTV 25. 27 εἴτε xat Porph. 

25 σώματα -- ἀσώματα om. V: σώματα--ὑφεστηχότα ἢ (27) om. T 27 ἢ om. Porph. 

28 ἐστιν post ἀσώματα colloc. KT παραιτοῦμαι V 
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εἰ χαλῶς προέταξε τὰ σώματα τῶν ἀσωμάτων" φασὶ γὰρ ὅτι χαχῶς αὐτὰ 
fad 5» \ NSP "» Ἁ ΄ ’ > 5 , 

προέταζεν" εἰ γὰρ Fis αὐτῆς 06 τῆς ἐστὶν ὁ []ορφύριος, ἧς ἐστι Πλάτων 

χαὶ ᾿Αριστοτέλης, οἵτινες ταύτας τὰς φωνὰς ἀσωμάτους δοξάζουσι, διὰ τί 

τὸ σῶμα τοῦ ἀσωμάτου προέταξε;: φαμὲν Ge ὅτι εἰσαγωγιχώτερον ἐξηγού- 

μενος τὰ σώματα ὡς εὔδηλα vat φανερὰ ὄντα πλέον τῶν ἀσωμάτων προέταξε. σι 

Σχόπε': «πῶς ἐφύλαξε τὴν τάξιν" ee eee yap λέγων ἐσήμανε τὰ 118τ 
(OTA γὰρ χωριστὰ λέγεται, — ἐν τῇ ὕλῃ οὔχ se) 

10 ἐν τοῖς Ὁ Bl ὃὲ πάλιν λέγων ἐδήλωσε τὰ ἐν τοῖς πολλοῖς (τὰ γὰρ 

ἐν τῇ ὕλῃ αἰσϑητά ἐστι), πάλιν λέγων χαὶ περὶ ταῦτα ὑφεστῶτα 

ἐσήμανε τὰ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς" τὰ γὰρ περὶ ταῦτα πον φαμεν τὴν 
> \ ~ 

σ 

ἘΞ ; 2 7 w, Ξ ἡμετέραν διάνοιαν, tee ἐπὶ τοῖς πολλοῖς λέγεται. ὡς εἴπομεν δέ, χαλῶς 
: ; 

ἊΝ σ \ 5 - \ 

15 p. 1,14 To δὲ ὅπως περὶ αὐτῶν χαὶ τῶν προχειμένων. 

ὋὯδε 9 , NeSN ~ 4 Ae ee YS μ \ B) 

δὸς οὐχέτι διὰ τοῦ γένους χαὶ τοῦ εἴδους συμπεριλαμβάνει τὰς λοιπὰς 
φωνάς: φησὶ γὰρ χαὶ τῶν προχειμένων, ὅ ἐστι διαφορὰ χαὶ ἴδιον 

\ 

χαὶ συμβεβηχός. 

p. 1,15 Λογιχώτερον οἱ παλαιοί. 

as ΣΟ τῆς Ae \ ~ ζη ΛΟ x ~ 

20 Διττῆς οὔσης τῆς τούτων παρὰ τοῖς παλαιοῖς ζητήσεως, τῶν te ϑεο- 

λογικῶς περὶ αὐτῶν ζητούντων τῶν τε HEM DS φησὶν ὅτι οὐ ϑεολογι- 

Qe χώτερον περὶ αὐτῶν ζητῶ (δυσχερὴς γὰρ ἢ τοιαύτη ζήτησις), ἀλλὰ δια- 

λεχτιχώτ εν τοῦτο ue ἀποίχιλόν ἐστι. τί δέ ἐστι τὸ ϑεολογιχώτερον χαὶ 

ολογιχώτερόν ἐστιν, ὅταν ζητῶμεν εἰ ἀίδιόν ἐστιν 
>: 

\ 

ean χαὶ ie fs ἀμέσως τούτων 6 ϑεὸς τὴν δηυιουργίαν ποι- 
‘ 

τῷ on (ἣν = 
‘ 

> 

etta ἢ διὰ μέσου τῆς φύσεως 
σ 

διαλεχτιχώτερον δέ ἐστιν, ὅταν ζητῶμεν 
κα , ΕΣ > ς > ΄ 

πολλὰ σημαινόμενα ἔχουσιν, εἰ (at) αὐταί ΤΩΣ [0] εἰ ὁμώνυμο! εἰσι φωναί, χα 
> »" δ fa ~ ν ΄ , ~ ‘ 

(ot ταῖς χατὰ συνήϑειαν. τοῦτο οὖν φησιν ὃ [Πορφύριος ϑεολογιχῶς περὶ 

αὐτῶν οὐ διαλαμβάνω (τοῦτο γὰρ οἰχεῖον [᾿λάτωνος), ἀλλὰ διαλεχτιχῶς. 

1 τοῦ ἀσωμάτου V 8 ταύτας τὰς] τὰς αὐτὰς 4 σώματα] ἀσώματα Vi 

8 τὰ Paris. 1938: τὸ TV: om. K 10 τοῖς αἰσϑητοῖς evan. V λέγων πάλιν 
colloc. T 9.12 τὰ (ante ἐν et éxt)] τὸ libri (cf. v. 8) 11 εἰσὶ V 12 alt. τὰ] 

τὸ Καὶ 18 ἥπερ scripsi: ὅπερ libri εἴπομεν] v. 9 14 παραδέδωχε V 
15 περὶ διὰ (sed περὶ del.) V 16 συμπεριλαμβάνειν V 20 te (ante ded.) 

om. V 22 ζητοῦμεν K 23 τοῦτο --- ϑεολογικώτερον om. V ἀποίχιλον 

Paris. 2089: ποιχίλον KTV 24 τὸ (ante διαλεχτ.) om. TV ζητήσωμεν Καὶ 

25 el Urb. 3d: 7 KTV τὴν ὃημ. ὁ ϑεὸς colloc. V 20 τῆς om. KT 

21 ὁμώνυμαι V tertium εἰ Paris. 2089: 7 KTV at inserui 28 τοῦτο--- 

διαλεχτιχῶς (29) om. Καὶ 29 ahha διαλεχτιχῶς om. V 

τὺ τ’: 
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XN X > ~ , >) , ΟῚ ~ ~ 5 ΄ 

τὸ δὲ διαλεχτιχῶς λογιχώτερον ἐχάλεσεν, ἐπειδὴ τῆς λογιχῆς ἔστιν 7 

διαλεχτιχή. 

p.1,15 Μάλιστα οἱ ἐχ τοῦ περιπάτο 

Διὰ τί ἄρα τῶν [Περιπατητιχῶν ἐμνήσθη; φασί τινες ὅτι οἱ [ΠΞρι- 

5 πατητιχοὶ εἰς τὴν διαλεχτιχὴν ὀξυτέρως ἐχινοῦντο᾽ dle οὖν ταὐτὸν ποι- 

ἦσαι, ἐμνήσατο αὐτῶν. ἄλλοι δέ φασιν, ἐπειδὴ ἀπὸ ὑπολήψεως [ἰλατωνιχὸς 

ἐλέγετο, ἠβούλετο ἑαυτὸν δεῖξαι ᾿Αριστοτέλει παραχολουϑοῦντα, ὅπερ ἐν τοῖς 

ὲ ΐ Π|Εερι- 
XN land Ὁ. 39 , < ao 

πατητιχοὶ χαλοῦνται of ᾿Αριστοτελιχοί: φασὶν ὅτι διὰ τοῦτο []εριπατ τ τς de 

Ὁ ΄ > , f INA Vie pL peo = 6 = Bo war S = 

συγγράμμασιν ἐβουλήϑη δεῖξαι. ἄξιον ἡτήσεως ὑπάρχει διὰ τ 

10 ἐχαλεῖτο 6 ᾿Αριστοτέλης, ἐπειδὴ περιπατῶν τὰς συνουσίας ἐποιεῖτο τῇ πρὸς 
\ a7 7 > ΄ , 5 Q7> 

τὸν διδάσχαλον αἰδοῖ.. οὐχ ἐτόλμα γὰρ [[λάτωνος περιιόντος ἐν χαϑεὸρα 

ποιεῖσϑαι τὰς συνουσίας. ἄλλοι δέ φασιν ὅτι vee υδές ἐστι τοὐναντίον γὰρ 

ἠναντιοῦτο αὐτῷ. τολμῶσι δὲ οἱ τοιοῦτοι φέγειν" oF BOE γὰρ ἠναντιοῦτο 
~ » λ e > ~ XY , , / 

αὐτῷ, GAN ἔσεβεν αὐτὸν ἀεί, ὡς δηλοῖ τὸ εἰς τὸν τάφον [Adtwvos “Apr 

15 στοτέλους ἐπίγραμμα 
βωμὸν ᾿Αριστοτέλης ἱδρύσατο τόνδε []λάτωνος, 

ἀνδρὸς ὃν οὐδ᾽ αἰνεῖν τοῖσι χαχοῖσι ϑέμις. 
> > \ ae ἢ 
ἐν οἷς σὺν ϑεῷ 7 ϑεωρία. 

Πρᾶξις ΄. 

20 Ilept yévous. 

\ ~ 5 ΄ \ ¢ ~ Μετὰ τὰ διττὰ προοίμια tod te φιλοσόφου xat ἡμῶν σὺν εὐμενείᾳ 

τοῦ χρείττονος ἐπ᾽ αὐτοὺς τοὺς ἀγῶνας τῆς ete : χωρήσωμεν ἔχοντες 

πάντων προηγουμένην τὴν τοῦ γένους διδασχαλίαν. ζητητέον δὲ διὰ τί τὸ | 

Ἱένος τῶν πέντε φωνῶν προετάγη. τινὲς ἵν ὑπὲρ τούτου ἀπολογού ὙΠΟ ΤΣ 
isd 

φᾶσιν ὅτι ἐπειδὴ τὸ γένος τίυιόν ἐστ! χαὶ ἅμα ἑαυτῷ cover a εἰ τὰς 
τῷ σι 

Χλλ Liss \ eee = ἤν pa NG 3 NEN τὶ by Nae 

αλλαᾶς Qwvas* ἔγων γα p γένος συνεισῷξε εις τὸ ELOGS (τὸ (20 χξν OS ξςιοοὺς 

ἐστὶ γένος), ὅπου δὲ γένος καὶ εἶδος, ἐχεῖ πάντως ἐστὶ καὶ διαφορά (τὸ 

ΟἹ 
1 λογικώτ.] λογικὸν V ὃ μάλιστα δὲ Τ' οἱ om. Καὶ 6 ἐμνήσϑη K τ ἐβού- 

λετο V ὅπερ ---δεῖξαι (8) deleas 8 συγγρ-] γράμμασιν V ἠβουλήθη T ἄξιον δέ ἐστιν 

ὡς ὑπάρχει V 9 χαλοῦνται] ἐκαλοῦντο Brand. φασὶ δὲ K 10 6 om. T 

11 post γὰρ add. ἔτι T περιιόντος scripsi: περιόντος libri (cf. Amm. p. 46,6) 

13 ψέγειν scripsi: λέγειν KT: λέγειν τι V 14. 15 Ἀριστοτέλους ἐπιγρ.1 cf. Olymp. 

in Plat. Gorg. p. 395 (Jahn) vit. Mare. p. 482,5 (Rose) Philop. pseudepigr. p. 11629 

(Brand.) 17 οὐδ᾽ οὔτ᾽ KTV τοῖς Καὶ χαχοῖσι in spatio X litt. om. Καὶ 

ϑήμις Καὶ 18 ἐν οἷς--ϑεωρία] ἐν οἷς ἡ πράξις V: om. T 19 πρᾶξις ὃ΄ om. T 

20 tit. περὶ γένους om. KT 21 ἡμῶν] tod ἡμετέρου TV 23 δὲ om. Καὶ 

διὰ om. Καὶ 24 γοῦν] δὲ V: om. K ὑπὲρ] περὶ V 25 an τιμιώτερον ἢ ἑαυτῷ] 

αὐτῶ TY 26 τὸ (ante εἶδος) om. TV ΟἿ ἐκεῖ post πάντως colloc. KT 
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ὃος ἀπὸ γένους τέμνεται διὰ μέσου διαφορᾶς δίχην πρίονος ἐπεχούσης), 
το 5 ~ ~ 

ὅπου δὲ εἶδος, ἐχεῖ χαὶ ἴδιον (τὸ γὰρ ἴδιον ἐν τοῖς εἴδεσι ϑεωρεῖται, ὡς 
A 

εἰ Φ 
» 
o ~ 2 a al 

> A ss ~ 

ιχὸν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, τὸ χρεμετιστιχὸν ἐν τῷ ἵππῳ), ἀλλὰ μὴν 

χαὶ συμβεβηχός: τὸ γὰρ συμβεβηχὸς ἐν τοῖς ἀτόμοις ϑεωρεῖται ual τὰ 

ἄτομα διαχρίνει" οὐσίᾳ γὰρ οὐ διαχρίνεται τὰ ἄτομα, ἀλλὰ συμβεβηχόσιν" 

οὐ γὰρ διαφέρει ὃ bene ὦ Πλάτωνος, χαϑὸ ἄνθρωποί εἰσιν, ἀλλὰ χαϑὸ 
ε x ΄ ε΄ ᾿ ΄ Pie XT ἴδ ΄ \ - v 
ὃ μὲν φαλαχρὸς 6 δὲ εὐὔϑριξ, ὃ μὲν προχοίλιος ὁ δὲ ἰσχνός: τὰ οὖν ἄτομα 
΄ Ἁ ΄ ᾿ => mn διδὸν X ΄ - DS! ΄ 
ὑπὸ τὸ εἶδος ἀνάγεται, ὧν ἐστι τὰ συμβεβηχότα. ὃ τοιοῦτος δὲ λόγος 

συνηγορεῖ χαὶ τὸ εἶδος τῶν ἄλλων φωνῶν προτάττεσϑαι" δύναμαι γὰρ λέγειν 
ὅτι χαὶ τὸ εἶδος συνεισφέρει τὰς ἄλλας τέσσαρας φωνάς" ὅπου γὰρ εἶδος, ἐχεῖ 

ΤΑΝ a are Δ, ak Ae BN go ὯΝ / A 

(40s γένους ἐστὶν εἶδος), ὅπου δὲ γένος χαὶ 
\ s ΄ 2 \ ~ Y> ΄ > 

χαι OtAOCo00G. EV ὃξ τοις εἰοεσιν 

ν 

“ 

πάντως χαὶ γένος (τὸ γὰρ ε 
Ψ - 

ι εἶδος, ἐχε ἐ ἴδιον, ὡς ἐδείξαμεν. 

τὰ συμβεβηχότα, ὧν χατηγορεῖται τὸ 
Govs; τῷ προχειμένῳ λόγῳ προταχϑή- 

σεται 7 ὑστέρα φωνὴ 7 χινδυνεύουσα μὴ εἶναι διὰ τὴν εὐτέλειαν, λέγω δὲ 
τὸ συμβεβηχός: αὕτη γὰρ χαὶ τὰς ἄλλας τέσσαρας συνεισφέρει" λέγομεν 

γὰρ τὰ συμβεβηχότα τῶν ἀτόμων τὴν διάχρισιν ποιεῖσθαι, τὰ δὲ ἄτομα 
συνεισφέρει τὸ εἶδος (τῶν γὰρ ἀτόμων χατηγορεῖται τὸ ἰδοῦ ὅπου δὲ 

γένος χαὶ εἶδος, ἐχεῖ χαὶ διαφορὰ ἀναμφιβόλως, τὸ ὃὲ ἴδιον ἐν τοῖς εἴδεσιν 
ὑπάρχει. ὥστε οὖν ὑπόψυχρός ἐστιν ὃ τοιοῦτος λόγος" οὐ γὰρ χατὰ τοῦτον 

7. ~ , ἀλλὰ xa? ἕτερον. ποῖον oO? (η΄ 

\ Nias , \ ΄ ~ aed 
τὴν Aovov πρηξταγζη TO YEVOS τοῦτον hegouev; 

, 

τὰ πρωτεῖα" 5 G On 
oO 
= ἂς 

᾿ ΄ - ὅν 5 v 

νος οιχαίὼς τῶν ἄλλων προεταγη χατ Aud 

1 

γα 
, \ ~ , ~ ΄ , ~ ~~ ~ 

τίμιον γὰρ χαὶ τῶν οὐσιωδῶν ὑπάρχει χαὶ τῶν ἐπουσιωδῶν. χαὶ τῶν μὲν 

ἐπουσιωδῶν τίμιον ὑπάρχει ὡς οὐσιῶδες, λέγω ὃξ ἰδίου χαὶ συμβεβηχότος, 
, > 3 

τῶν GE οὐσιωδῶν ὡς xatoktnwtepov’ χαϑολικώτερον γὰρ τὸ γένος τῆς τε 

διαφορᾶς χαὶ τοῦ εἴδους. 

Exet οὖν ἐγνώχαμεν οὐ χατὰ ἀδιχίαν προτετ rere τὸ γένος, φέρε ἐπ᾽ - 

αὐτὴν τὴν ἐξήγησιν βαδίζωμεν. ἀλλ᾿ ἐμπόδιον ταύτης τῆς ὁδοῦ πέφυχεν 
ῶ» τ τΊ o aS) = 

> ΄ > ~ > 

Ἀριστοτέλης φάσχων ἐν τοῖς ᾿Αποδειχτιχοῖς δεῖν τ δμωνύμων φωνῶν 
if, 

διαλαμβάνοντα πρὸ τῆς τούτων ἐξηγήσεως τὰ τρία ταῦτα ποιῆσαι" πρῶτον 
: ~ , r 

ν ποσαχῶς λαμβάνεται ἢ προχειμενὴ 

φωνή, δεύτερον εἰπεῖν περὶ ποίου σημαινομένου ἐστὶν ὃ λόγος, τρίτον τὴν 

. C ‘\ ΄ / ‘ 

διαστείλασϑαι τὴν ὁμωνυμίαν χαὶ ε 

΄ Ὁ ς 4 - ~ ~ > περὶ τούτου ἐμφανίσαι διδασχαλίαν: τῷ γὰρ μὴ ταῦτα ποιοῦντί φησιν οὔχ 

ὀλίγα ἄτοπα παραχολουϑεῖν: δόξει γὰρ | χαὶ ἀνόητα διαφϑέγγεσϑαι xat 179r 

4. ὃ χαὶ τὰ -- διακρ.] χαὶ ἄτομα ϑεωρεῖται τουτέστι διαχρίνει V 5 γὰρ Paris. 2089: 

ἐ KTV τοῖς ἀτόμοις Καὶ 7 ὃ μὲν εὔϑριξ ὁ δὲ προχοίλιος TV 8 ἀνάγεται] 

χατηγορεῖται Υ 9. δύναμαι scripsi: δύναται KTV 11 τὸ γὰρ --- ἐστὶν εἴδος 

om. KT 11. 12 éxet καὶ εἶδος colloc. Καὶ 12 χαὶ (ante διαφ.) om. V 
ἐστι (post εἴδεσιν) om. KT ὡς ἐδείξ. χαὶ τὸ ἴδ. colloc. T ἐδείξ.7 v. 2 

14 ἐπὶ τοῦ εἴδους om. KT 14. 15 xpotayt.] ταχϑήσεται V 19 to δὲ] xat- 
τὸ KT 20 ἐστιν om. Καὶ 21 an λέξωμεν ? 22 πρωτεῖα] πρεσβεῖα KT 

23 et 24 an τιμιώτερον ἢ 23. 24 χαὶ τῶν μὲν ἐπουσ. τίμιον ὑπάρχει om. K: τίμιον ὑπάρ- 

yet om. T 25 te om. V 28 ἐμπόδιον] ἐφόδιον Καὶ 29 ἐν τοῖς Ἄπο- 
δειχτικοῖς] potius in Top. Ζ 2 p. 139>19sq. 33 φασιν V 34 yap om. KT 
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Vannes do Mee) Srey \ Ν 1D Jeroen χαϑ' δ - “σὴ ξζετ τὴ TALS 
WEDOESUGL χαὶ τὸ χοινώνῖχον διαφὶ ELOELY, HA 0 χαραχτηριξεται tO γ8ε- 

τι Iz a\ y Cc τος ε , ΄ 

τερον εἶδος. δόξει δὲ ἀνοηταίνειν, εἰ εἴπῃ ὅτι εἴωϑεν ἡμῖν ὃ χύων νοσή- 
/ a7 \ ~ 

ματα προσφέρειν, νομίσῃ δέ τις αὐτὸν τὸν χερσαῖον χύνα λέγειν, ὅπερ od 

διενοήθη τὸν ἀστρῷον γὰρ ἠβούλετο εἰπεῖν. δόξει δὲ Ψεύδεσϑαι λέγων τὸν 
ὃς 

5 Atayta νενιχηχέναι τὸν Ἕχτορα: οἴήσεται γάρ τις αὐτὸν τὸν Ὀιλέως λέγειν 

χαὶ ψεύστην 

τὸν λόγον xa? ὃν μόνοι χοινωνοῦμεν (οὔτε γὰρ at χάτω οὐσίαι οὔτε αἱ 

, 
KEY cy 

SEAN 
QUT ὃν προσαγορεύσει. διαφϑερεῖ 6& τὸ χοινωνιχόν, λέγω δὲ 

| 

ee χατὰ τοῦτον χοινωνοῦσιν. at μὲν διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι, λέγω δὲ 

τὰ ἄλογα, αἱ δὲ διὰ τὸ μὴ δέεσϑαι, λέγω δὲ τὰ Veta)? ὅταν γὰρ περὶ 
: 

[6 / 

ποίου σημαινομένου λέγει, ~- 10 ὁμωνύμων λέγῃ τις ἑτέρου μὴ νοοῦντος πέρ 
΄ » , ay ὟΣ τὶ re 

διαφϑαρήσεται τὸ χηινωνιχον" πῶς γὰρ AOLVWVIA TOV ἔνδον γενησεται ἄσα- 

’,’ celac ἐ ἼσῚ ν hey “σπεο τὸ δ eat βαλεῖν Xa 
ELAS ETLKXOATOVGT|S τῶν Acyous νων; ὥσπερ γὰρ οὐχ ἐστι συμβαλεῖν Δαλ- 

2 - ΐο 

δαίους Αἰγυπτίοις μετὰ πὴ (as τῶν λεγομένων, οὕτως οὐδὲ τοὺς περὶ 

ὁμωνύμων φϑεγγομένους, χαὶ εἰ δόξομεν ἀληϑεύειν. ὀφείλομεν τοίνυν δια- 

15 στείλασϑαι τὰ ὁμώνυμα πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἀμφιβολίας: δόξεις γὰρ ἀλη- 
iA Re ΄ SSN Was X ν ¢ ΄ \ 2 ΄ 

ϑεύειν λέγων στρατεύσασϑαι ἐπὶ “ἴλιον τὸν Αἴαντα (ἑκάτερος yap ἐστρα- 
> ~ ἃ Va ἡ , 4 

τευσεν), ἀμφιβολίαν δὲ ἐπιϑήσεις τοῖς λεγομένοις" ἄδηλον γὰρ εἰ tov Ὀιλέως 

βούλει εἰπεῖν ἣ τὸν Τελαμῶνος. 
, ee ~ , 5 ~ ΖᾺ 

Τούτῳ οὖν τῷ λόγῳ παραχολουϑῶν Πορφύριος τὴν ὁμωνυμίαν βούλεται 
iN Ψ' ζ: 

᾿ » 

20 διαστείλασϑαι Bee “ap φωνὴ λέγεται τὸ γένος)" λέγει γὰρ περὶ ποίου 

pupa τ τς λέγει, καὶ εἶθ᾽ οὕτως τὴν τούτου διδασχαλίαν ἐπάγει. τοῦ ee 

ὅτι πρῶτον γένος ἐστὶ τὸ ἀφ᾽ ἑνὸς παρονομασϑὲν χαὶ προελϑόν. οἷον ἀπὸ 

ἑνὸς τοῦ Ἡ ραχλέους ot Ἡραχλεῖδαι παρωνομάσϑησαν χαὶ προῆλθον ἐχ τοῦ 
ς Ἃ» Δ X / 4 ΄ ὅ >? ς ἌΓ 

Ηραχλέους. χαλῶς δὲ πρόσχειται τὸ προελϑόν: ἔστι γάρ τινα ἀφ ξνὸς 
ον ΄ \ ᾿ eed? ΄ x 5 “ΛΟ pid > ~ > 

25 παρονομασϑέντα χαὶ μὴ χαλούμενα γένη. χαϑὸ οὐ ἘρΟΠ ΤΟ ἐξ αὐτοῦ, οἷον 
5 - fe , ΄ ΄ ἊΝ \ = 

dx τοῦ Πυϑαγόρα παρωνομάσϑησαν τινες [Πυϑαγόρειοι, γένος δὲ τὸ τοιοῦτον 
Ξ yv \ 3 ~ 5» 5 - v AY \ ΄ ἘΞ 

οὐχ ἔστι, χαϑὸ οὐ προῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. ἔχει ὃὲ τὸ τοιοῦτον γένος τρεις 
΄ x x , \ 5 \ ~ C€ ΄ \ X 5» 3 ~ oH = 

σχέσεις. τὴν μὲν μίαν thy ἀπὸ tod Ηραχλέους πρὸς τὸ ἐξ αὑτοῦ TAT Vos, 
A) el te 4 ~ , , κ ΕΣ 

τὴν δὲ ἑτέραν τὴν ἀπὸ τοῦ πλήϑους πρὸς τὸν Ἡραχλέα, χαὶ τὴν ἄλλην 
» ~ , aX 4 >) ¢ (τ , ~ 

30 ἣν ἔχει τὸ πλῆϑος πρὸς ἑαυτούς. δεύτερον δὲ γένος ἐστὶν ἢ ἐχάστου τῆς 

2 ἀνοηταίνειν] ἀνόητα λέγειν KT εἴποι K 3 νομίσῃ scripsi: νομίσει libri 

4 ἐβούλετο TV δὲ om. Καὶ 5 νενηχηκέναι Καὶ alt. τὸν om. K 

6 διαφϑείρει KT 7 xad? ὃν] χαϑὸ KT v.ovoy T %. 8 οὔτε yao— 

χοιγνωνοῦσιν om. V 8 τοῦτον Paris. 2089: τοῦτο KT 8.9 ai eras. V (bis) 

é (post λέγω) om. V 9 post ϑεῖα add. χαὶ διαφϑείρει τὸ χοινωνιχόν TV 

9.10 ὅταν γὰρ x. Op. λέγη] ὅτι π. Op. λέγων TV 11 τοῦ ἔνδον] an τῶν ἀνϑρώ- 

πων ? 12 ὥσπερ-- [εἐλαμῶνος (18) eicias γὰρ om. T συμβαλλεῖν V 

14 χαὶ εἰ eras. Καὶ δοξάσομεν (in ras.) K τοίνυν om. TV 15 δόξεις 

seripsi: δόξει libri 16 στρατεύεσϑαι Κα 17 δὲ om. V ἐπιϑήσει Καὶ 

18 βούλεται K 20 pr. yap Paris. 2089: δὲ KTV post λέγει γὰρ desiderantur 

ποσαχῶς λαμβάνεται τὸ γένος καὶ 21 λέγει om. K: λέγει καὶ om. T τούτου] 

τούτων K 28. 34 οἱ Ἡρακλεῖδαι --- Ηραχλέους om. V 23 of] ὅτι Κα 

24 πρόχειται KIT προελϑόν] προῆλϑον V 28 τοῦ om. KV 29 τὴν (post 

ἑτέραν) Paris. 2089: om. KTV 30 δὲ γένος om. K: δὲ om. T 
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Ἱενέσεως ἀρχὴ οἷον ἣ πατρίς. ἀλλὰ τὸ τοιοῦτον γένος διττόν, τὸ μὲν 

ἔμψυχον τὸ δὲ ἄψυχον. xat ἑχάτερον πάλιν διττόν" τὸ μὲν γὰρ προσεχές 

ἐστι τὸ εἷς πόρρω. ἐπὶ ἑνὸς ὃς πα [ΠΡ eae πον το" τὰ esl = 

μένα. ὃ ᾿Αχιλλεὺς ἄψυχον xat προσεχὲς ἔχε! τὸ γένος ἀπὸ πατρίδος, 
σ ὯΝ σ 

5 ὅταν εἴπῃς αὐτὸν Rear aioe ὃὲ πόρρω, ὅταν εἴπῃς αὐτὸν Oettadoy, 
Vv \ ~ ai / ν x 

ἔμψυχον δὲ προσεχές, ὅταν εἴπῃς αὐτὸν ἀπὸ tod []ηλέως, ἔμψυχον δὲ 
πόρρω, ὅταν εἴπῃς αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Αἰαχοῦ. χαὶ διὰ τί τὸν πατέρα γένος 

λέγομεν; διχαίως, | εἴ γε αὐτὸν γονέα χαλοῦμεν ἀφ᾽ οὗ ἣ τονὴ χαὶ τὸ 119» 
‘ i 

δέ τινας εἰπεῖν διὰ τί χαὶ ἀπὸ τῆς μητρὸς οὐχ ἔχει τις, 

10 χαί φαμεν ὅτι ἀπὸ τοῦ τιμιωτέρου μᾶλλον ἔοιχε τὸ γένος προέρχεσϑαι, 

τιμιώτερος δὲ τῆς υητρὸς ὁ πατήρ. ἴσως δὲ παλιν εἴποι τις διὰ τί χαὶ 

τὴν πατρίδα γένος λέγομεν. πρὸς ὃν λέξομεν ὅτι εὐλόγως, εἴ 1 δηλοῖ τὸ 
ὄνομα ἀπὸ τοῦ τι eyes et εἰ γάρ φαμεν τὸν πατέρα γένος, Gals 

ὠνομάσϑη 6& ἀπ᾽ αὐτοῦ 7 πατρίς: διὰ τί χαὶ ἢ πατρὶς μὴ λεχϑείη ὑπ 

15 μὴ νομίσῃς δὲ ὅτι ἔλαττον γένος ἐστὶ ἣ πατρὶς τοῦ πατρός, ἐπειδὴ ἀπὸ 

οὗ πατρὸς ὠνομάσϑη" εἰ γὰρ καὶ ἀπ’ αὐτοῦ παρήχϑη. ἀλλ᾽ οὖν γε χρεῖττόν 

στι Ἰένος τοῦ πατρός: αὕτη γάρ ἐστιν ἣ χρηστὰ ἤϑη χαὶ εὐσεβεῖς νόμους 
ἡμᾶς διδάσχουσα. ἀμέλει ot Supe! οὐχ ἀπὸ TOY τυχουσῶν ὙΠ 

ποιοῦνται τὴν πραγματείαν: πρῶτον γὰρ ἐξετάζουσι τὰς χώρα- τῶν σωμάτων 
90 οἷαί εἰσιν, οἰόμενοι αὐτὰς ἀσφαλὲς εἶναι χριτήριον ἡϑῶν τε χαὶ νόμων. δηλοῖ 

on @- χαὶ αὐτὸς ὃ ποιητὴς προτιμᾶσϑαι τῶν γονέων τὰς χώρας, πανταχοῦ προτάτ- 
των τῶν γονέων τὰς πατρίδας χαὶ πάντων πραγμάτων γλυχυτέρας εἶναι διδάσχων" 

τίς πόϑεν εἷς ἀνὸρῶν; moe τοι πόλις ἠδὲ τοχῆες: 
~ 3 9X “ ‘> Sok ΄ 

Os οὐδὲν γλύχιον ἧς πατρίδος οὐδὲ τοχήων. 
αὐτὰρ Ὀδυσσεύς, τῷ σι 

ἱέμενος χαὶ χαπνὸν ἀποῦϑρώσχοντα νοῇσαι 
- 

f 
/ Ὁ 4 

ς γαίης, ϑανέειν ἱμείρεται. 

R τρίτον δὲ γένος λέγεται τὸ χατὰ φιλοσοφίαν ἐπὶ πολλὰ ἐξαπλούμενον ὥσπερ 
ἊΝ ΣΙ ne πο, a ee ere ἐπὶ ΕΣ δι πε ΔΉ ἢ : 
το ξῷον τοῦτο γὰρ ECATAOUTAL ETL πολλὰ atl {40 ἐπι Av pwToyv 

‘ ᾿ . Vv a ~ ~ ᾿ ~ 

30 χαὶ χύνα χαὶ ἄλλα. ἔοιχε δὲ τοῦτο τοῖς δύο TO Suet (ουυένοις. χαὶ τῷ 
ς » ΄ 

υὲν λέγοντι τὸ ἀφ᾽ ἑνὸς παρονομασϑὲν χαὶ ἐπε τς ν᾿ ἔοιχε, χαϑὸ πολλὰ 
‘ \ 6. 

περιέχει ἐν ἑαυτῶ: ὥσπερ γὰρ ὃ Ἥραχλῇς ἅπαν τὸ ὑπ᾽ αὐτὸν γένος περι- 
ξ ry i ry 1 i 

1 οἷον ἣ πατρίς eicias ἀλλὰ] ἔστι δὲ Καὶ γένος (post τοιοῦτον) om. V 

1.2 τὸ μὲν ἔμψυχον ---διττόν post πόρρω (3) transp. V 1 χαὶ τὸ μένον 2 χαὶ 

ἑχάτερον] ἑχάτερον δὲ K πάλιν] τούτων KT yap om. K ὃ σαφηνίσο- 

μεν KV 4 ἀχιλεὺς T 6 τοῦ (ante Πηλέως) om. T 7 αὐτὸν om. V 

8. 9 τὸ γένος post οὐχ ἔχει τις transponas 9 ante διὰ add. χαὶ T 11 etxn V 

13 ἀπὸ om. Καὶ 14. 15 διὰ τί-- ἡ πατρὶς τοῦ πατρός] γένος ἄρα καὶ αὐτή K 

14 μὴ post τί transp. T 15 τοῦ πατρὸς ἡ πατρίς colloc. T 16 αὐτοῦ γε K 

αρήχϑη] παρηνέχϑη V 18 ἡμᾶς ex ὑμᾶς corr. T 21 γονέων] γενῶν V 

χώρας] πατρίδας Καὶ 22 τῶν γον. τὰς πατρ.] ἐχείνων αὐτὰς K 23 τίς πόϑεν. .] 

Hom. a 170 alias εἴς] 7s KT 24 ὡς οὐδὲν... .] Hom. 1 34 ἧς] ἔης K: 
ἐστι Τ' 20 αὐτὰρ ᾿Οδ.] Hom. α 57 26 zai om. T dvatpwox. KT 

31 τὸ---προελϑὸν Paris. 2089: tod (ἀπὸ tod V) ἀφ᾽ ἐνὸς παρωνομάσϑαι zal προελϑεῖν KTV 

(cf. p. 123,22 125,2) 32 ἑαυτῷ] αὐτῶ V 
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ἔχει, οὕτω χαὶ τὸ ζῷον πάντα τὰ ὕπ᾽ αὐτὸ περιέχει. τῷ δὲ λέγοντι 

a ἑχάστου τῆς γενέσεως ἀρχή᾽ ἔοιχεν, ὅτι ὥσπερ 6 πατὴρ ἀρχή ἐστι τοῦ 

γένους ὁμοίως δὲ χαὶ ἢ πατρίς, οὕτω χαὶ τὸ ζῷον ἀρχή ἐστι τῶν bx’ αὐτό. 

Ἕν δὲ λοιπὸν ζητήσαντες ἐπ’ αὐτῷ χαταπαύσομεν τὴν παροῦσαν ϑεω- 
5 ρίαν: χαταβοῶσί τινες Tagen λέγοντες ὅτι οὐχ ἐπεξῆλθε πᾶσι τοῖς 

γένεσι" παρῆχε γὰρ τὰ πέντε γένη τοῦ Πλάτωνος" φησὶ γὰρ ὃ Πλάτων πέντε 

γένη εἶναι πάντων τῶν ὄντων, οὐσίαν ταυτότητα ἑτερότητα χίνησιν στάσιν. 
χαὶ οὐσίαν μὲν ἔλεγε τι ὕπαρξιν ἑνὸς ἑχάστου" ἔλεγε γάρ" εἰ ὄντα ἔστι, 

πάντως ἔχει χαὶ ὕπαρξιν. ἐπειδὴ οὖν ἐν πολλοῖς ἐστιν ἢ ὕπαρξις, ἔλεγεν 

10 αὐτὴν γένος. ταυτότητα δὲ καὶ ἑτερότητα ἔλεγε τὴν χοινωνίαν χαὶ τὴν 
διαφορὰν ἑνὸς ἕχάστου" ἔλεγε γὰρ πάντα τὰ ὄντα χατά τι πρὸς ἄλληλα 

τὴν ἀκα ; Εν ; ; Ξ 
χοινωγεῖν χαὶ χατά τι διαφέρειν: ἀδύνατον γὰρ πάντῃ τὰ πάντα χοινωνεῖν 
a ΄ > 4 \ ἢ “- » 

ἢ παντῃ διαφέρειν. τὴν μὲν οὖν ταυτότητα χοινωνίαν ἔλεγε τὴν δὲ Etepo- 
S , 2 SA ee 5 ~ 5 , 

THTA διαφορᾶν. ἐπειδὴ οὖν ἐν πολλοῖς ἐστι | χοινωνία χαὶ ὑπο, γένη 180: 

15 αὐτὰ ὠνύμαζε. χίνησιν δὲ τὴν ἐνέργειαν ἔλεγε πάντα γὰρ τὰ ὄντα ἀπὸ 
τῆς φύσεως ἐδημιουργήϑη. εἰ οὖν μηδὲν μάτην ἢ φύσις sy ἡμιούργησε, 
δῆλον ὅτι πάντα τὰ ὄντα ἔχει ἐνέργειάν τινα. ταύτην οὖν τὴν ἐν πᾶσιν 

ΟΣ τ το ἐχάλει χίνησιν. στάσιν δὲ ἔλεγε τ ν Hpsutave ἔλεγε 
Ἰὰρ ὅτι ὅπου ἐστὶν ἐνέργεια, πάντως ἐστὶν ἐχεῖ χαὶ ἡ ἠρεμία - ἀδύνατον γάρ 

90 ἐστιν ἀεὶ χαὶ ὡσαύτως ἐπεγεν τινα, ἀλλὰ μὴν χαὶ τὰ ϑεῖα, ἅπερ φαυὲν 
A yes) ~ 2 Ge Sy M$) ~ y ΄ > , \ Ves Ὦ ~ 

GEL ξνεργξιν; εν τῷ GEL ἕνέργξειν cyst χαι τινὰ YPSULGY * TO Ue CeUecy τῷ 

9 - ~ , ~ ¢ ΄ 

αὐτῷ ἐνεργεῖν στάσιν χαὶ Ποῦ τινα δηλοῖ. an πόλος ὁ ἀεὶ χινούμενος 
ϑ ~ ~ ΨΨ» 

ἐν τῇ ἀειχινησίᾳ μονήν τινα Ἴει: ταῦτα οὖν, φασί, eee 6 eens 
ΕῚ ΄ ‘ ~ , ~ ~ 

00 μόνον δὲ ταῦτα, ἀλλὰ χαὶ ἕτερα τινα" AEyouat γὰρ ὅτι ἐν τοῖς Φυσιχοῖς 
a ΣΝ fe x A ἧς > > A σ ΔῈ >] , 34 ‘ 

φησιν ὁ Ἀριστοτέλης γένος εἶναι τὴν ὕλην, τούτου ὃὲ οὐχ ἐυνήσϑη. ἀλλὰ bo or 

μὴν χαὶ THY παρὰ τοῖς γραμματιχοῖς (ene οὐχ ἐμνήσϑη, τοῦτ᾽ ἔστιν 

ἀρσενιχοῦ ὕηλυχοῦ οὐδετέρου. χαὶ λέγομεν ὅτι οὐ χαλῶς μέμφονται [10ρ- 

φυρίῳ ἐάσαντι τὰ τοιαῦτα οὔτε ice Tposuerto αὐτῷ ϑεολογῆσαι, ἵνα μησϑ 

τῶν πέντε γενῶν [[λάτωνος (χαὶ γὰρ [Πλάτων feoNoy (7,00: βουλόμενος τού- 
nae ΕΣ ey ΡΣ % πεῖς 80 των ἐμνήσθη), ἀλλὰ μὴν οὔτε φυσιολογῆσαι αὐτῷ προέχξιτο, ἵνα μνησϑῇ 

τοῦ γένους τῆς ὕλης. διαλεχτιχώτερον οὖν βουλόμενος διαλαβεῖν μᾶλλον 

τοῖς λεχϑεῖσιν ἠρχέσϑη διαχωρίζων τὰ χατὰ συνήϑειαν τῶν χατὰ φιλοσοφίαν. 

τί δὲ εἶχε τῶν παρὰ τοῖς γραμματιχοῖς μνησϑῆνα!, οἷς αἱ φωναὶ φίλαι 

4 ζητοῦντες V αὐτὸ KT 6 tod om. KT φησὶ yap ὁ [ΠΙλάτων] 

ef. Sophist. c. 40 p. 254 D.E 7 εἶναι γένη colloc. V 8 pr. ἔλεγε] λέγει V 

8. 9 ἑνὸς---ἥπαρξιν om. V 9 ἔχουσι T τὴν ὕπαρξιν Καὶ ἡ om. T 
10 τὴν (ante διαφορὰν) om. V 12 zat χατά τι--χοινωνεῖν om. V 13 τὴν δὲ 

ἑτερότητα---πάντα γὰρ (15) in mrg. suppl. T 15 ὀνομάζη V 16 οὐδὲν Καὶ 

18 χαλεῖ V χίνησιν om. V 19 ὅτε om. KT alt. ἐστὶν om. Καὶ 
20 ἀεὶ χαὶ om. KT post μὴν add. εὖγε τῆς τῶν φιλοσόφων φρονήσεως V 

21 ἐν τῷ ἀεὶ ἐνεργεῖν om. Καὶ 22 ὃ (post πόλος) om. T 24 ἐν τοῖς φυσι- 

nots] cf. A6 p. 189411 sq. 25 tovto V 26 τοῖς om. K 27 χαὶ 
οὐδετέρου Καὶ ὅτι om. Καὶ ob χαλῶς] οὐχ ἄλλως Υ! 27. 28 πορφυρίου 

ἐάσαντος TV 30 ἐμνήσατο KT an οὐδὲ ἢ 
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> Μ᾿ ΄ - 

τὰ σημαινόμενα; παρ οἷς ἔστιν εὑρεῖν 

χαὶ ἄψυγα. ἀλλὰ μὴν zat 
7074, wey η x 

χαϑεστήχασι μόναι, pbbaE δὲ 

οὐδέτερα χαὶ ἜΣ vind χαὶ ϑηλυχὰ ξυψυχά τε 

ἀετὸς χαὶ μόνον ἀρρενιχὰ χαὶ ϑηλυχὰ wovov, μόνον ἀρρενιχὰ ὥσπερ τὸ 

περ τὸ χελιδών, ἅτινα ἐπίχοινα χαλοῦσι. διχαίως ἄρα χαὶ τῶν 

7, παροῦσα ϑεωρία πληρούσϑω. 

ϑηλυχὰ ὥσ 
= — = , ΕΥ̓ >] 2 ES ? 

5 τοιούτων ὁ φιλύσοφος οὐχ ἐμνήσατο. ἐφ᾽ οἷς 

ἔχουσαι σημασίαν, εἰσὶ ὃὲ ἄλλαι 
ἔχει ἀλλὰ 

τὸ GE ἁπλῶς τετραχῶς λαμβάνεται" 

φωναί μίαν 
‘ ‘4 ‘ σ \ ᾿ς = 5 , , 

πολλὰ σημαίνουσαι, φησὶν ὅτι TO γένος οὐ μίαν σημασίαν, 

10 πολλάς" τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ἁπλῶς. 
Q »; ss \ , = ‘ (oan ἃ Ὁ Q 7, ΗΜ Ν ΄ = Vv re ae A > \ ~ 

λαμβάνεται γὰρ xvptws xat ὡς χαϑόλου χαὶ ὡς ἔτυχε χαὶ ἀντὶ τοῦ wova- 
3 5 ~ , ΄ 

χὸν χαὶ ἀποίχιλον: τοῦτο γὰρ αὐτό φησι χαὶ ὁ τραγιχὸς 

\ 

πὶ τοῦ ὅμοιω- - Ὁ . Vv ~ ~ 

τὸ δὲ ἔοιχε τριχῶς πῇ μὲν ἐπὶ τοῦ πρέποντος, πῇ δὲ 

; ἐνταῦϑα ἀντὶ τοῦ 
Ov 

Cli lw ΄ ~ ~ - , ΩΣ 

ἁπλοῦς 0 μῦϑος τῆς ἀληϑείας ἔφυ. 

ς 
φαίνεται χεῖται" _ σι Φ at 

< g a Φ @- [Ὡ ΣΝ Q — ad pL; 

5 

εἶδος ees os χαὶ ἀποιχίλως τ 
ἀλλὰ πολλαχῶς χαὶ πολυειδῶς. ἀποροῦσι δέ τινες διὰ τί περὶ γένους 

διαλαμ βάνων εἴδους ἐμνήσατο. χαί φαμεν ὅτι οὐχ ἔστι τοῦτο ἄτοπον" 180.» 

ταῦτα γὰρ τῶν πρός τί ἐστιν, ὁσαχῶς δὲ ϑάτερον τῶν πρός τι λαμβάνεται, 

Ἰ οὖν πολλαχῶς Eo τὸ γένος, ἐζήτησεν 

ἐστι χαὶ 

30 εν, χαὶ τὸ ἕτερον. ἐπε 
4 Ψ' 

τῶν γὰρ προς τι 
5 A \ b] \ ~ Vv 

6 [Πορφύριος ταὐτὸν xat ἐπὶ τοῦ εἴδους δεῖξαι" 

ἀναγχαίως αὐτοῦ ἐμνήσατο. 

, A id ~ σ 

p. 118 [Γένος γὰρ λέγεται χαὶ ἣ τινῶν ἐχόντων πως πρὸς Ev τι 

χαὶ πρὸς ἀλλήλους ἄϑροισις. 

25 Καλῶς εἶπε τὸ πώς, ἵνα δείξῃ ὅτι οὐ μόνον τὸ ὀνομασϑὲν ἀπό 
4 ~ a) A \ \ 55» >) ~ i Ἅ aad 

τινος γένος χαλεῖται, ἀλλὰ χαὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ D προελϑόν. τοῦτο δὲ δηλοῖ τὸ 

1 μόναι om. V 2 ποτ: τε ΚΊ: zai (ante ἀρρενιχὰ) om. Καὶ ἔμψυχα (τε 
δέ 

3 ϑηλυχὰ μόνον καὶ dep. colloc. T: ϑηλ. 

ἀρρενιχὰ (post μόνον) om. T 

χαὶ ἄψυχα om.) post οὐδέτερα transp. V 

καὶ ap. μόνον V af μόνον om. KV 

3.4 χαὶ μόνον zat Und. ὥσπερ τὸ yer. Κα: ual ὥσπερ τὸ χελ. ϑηλυχόν (μόνον om.) T 

ἐφ᾽ οἷς] ἐπὶ τούτοις Τ' παροῦσα om. V TAjpovstw om. V 
6 πρᾶξις ¢ om. TV 7 τὸ εἶδος μήτε τὸ γένος colloc. V ὃ μίαν μὲν T 

σημ. ἔχουσαι colloc. V 9 πολλὰς T τὴν σημασίαν KT 10 τετραχῶς] 

11 χυρίως zat om. V 11. 12 an μοναχῶς zat ἀποιχίλως ἢ 

5 ἐμνήσϑη T 

τριχῶς V 

14 τὸ δὲ] ἀποίχιλλον T (οἴ. v. 16) 12 

zat τὸ Καὶ 

ἐνταῦϑα δὲ Καὶ 

ὅτι om. Καὶ 

16 μοναχικῶς Καὶ 

τοῦτο om. V 

ἐπὶ τοῦ (ante ὁμοιωϑῆναι) om. V 

19 pr. τῶν om. V 

ὃ toaytxos| Eurip. Phoen. 472 
15 évtadda—gaivetat om. V 

18 ἐμνήσατο εἴδους colloc. V ἐμνήσϑη T 

24 post xat add. ἡ KV 

25 ὀνομασϑὲν scripsi: ὀνομασθῆναι libri (cf. p. 124,31) 

ΜΥΞΣΕΣ 
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, \ co» a 
πώς" φησὶ γὰρ Ἴ- λέγεται ἢ ἄϑροισις τῶν ἐχόντων πὼς πρὸς 
2 » 2 ΄ ΄ 

ἀλλήλους, τοῦτ᾽ ἔστι τῶν ἐχόντων οἰχειότητα γένους. χαὶ εἴπομεν ὅτι τ 
> 4 4 3 ς - 5) 
ὀνομάζεσϑαι μόνον od δηλοῖ τὸ γένος, et ye τὸ ΠΙ|υϑαγόρειον οὐ λέγεται 

΄, ΄ ΄ 5) \ Se 
γένος, μόνον παρονομασϑέν, ἀλλὰ χαὶ τὸ προέρχεσϑαι ἀπό τινος, ὅπερ 

fd , oa ~ A σ . ~ 

5 σημαίνει τὸ πώς. διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν πρὸς ἕν τι ἐχόντων δηλοῖ τὴν 
Ὁ ΒΞ ~ , >>} ἢ 1 ~ ~ ἀπὸ τοῦ πλήϑους πρὸς τὸν Eva σχέσιν. ἀλλὰ uty χαὶ τῷ εἰπεῖν πρὸς 
> ΄ ~ ~ »-" 

ἀλλήλους δηλοῖ τὴν πρὸς ἀλλήλους yest: ἐπιφέρει γὰρ ἐν τοῖς ἑξῆς 

τὴν ἄλλην. 

? ~ BI) ole 6 \ , Ὁ ἥδ - ᾿ 

ρ. 1.20 “Ex τῆς ἀφ᾽ ἑνὸς σχέσεως, λέγω δὴ τοῦ Ἡραχλέους. 

el)y> \ > ieee \ = (> Vind 

10 Qde τὴν ἀπὸ TOD ἑνὸς πρὸς τὸ πλῆϑος σχέσιν δηλοῖ. 

Υ̓ \ ~ 4 - la 74 yy 

p. 1,21 Kat tod πλήϑους τῶν ἐχόντων πως πρὸς ἀλλήλους τὴν 
Se] , 5 ~ vs ~ 5 
ἀπ᾿ ἐχείνου οἰχειότητα χατὰ ἀποτομὴν τῶν ἄλλων γενῶν xExAy- 

με νου. 

Κατὰ ἀποτομήν φησι χατὰ ΠΡ ue ἣ ὰρ προσηγορία δίχην 

15 δρισμοῦ ἔχουσα διαχωρίζει χαὶ οἷον ἀποτέμνει τὰ σημαινόμενα ἀπ᾿ ἀλλήλων. 

λέγει οὖν τοῦ πλήϑους τοῦ Ἡραχλέους χατὰ ΠΡ τοῦτ᾽ ἔ 

ἀποτομήν, τῶν ἄλλων Ἰενῶν χεχλημένου" ὅταν γὰρ εἴπω Hpaxke εἰ 

χωρίζω αὐτὸ ἀπὸ τῶν ἄλλων γενῶν, λέγω δὴ τῶν εἰρησομένων. ἀἄνα- 
Ὶ λαμβάνει δὲ τὴν πρὸς ἀλλήλους σχέσιν λέγων τῶν ἐχόντων πρὸς 

20 ἀλλήλους τὴν ἀπ᾽ ἐχείνου οἰχειότητα. v= 

1.25 Λέγεται δὲ χαὶ ἄλλως πάλιν γένος H ἑχάστου τῆς γεν 
3 ~ a > ‘ e 

σεως ἀρχὴ ἤτοι ἀπὸ τοῦ texdvtos ἣ ἀπὸ τοῦ τόπου. ἐν ᾧ τις 
/ 

yecyovs. 

Καλῶς αὐτὸ τς χαὶ σαφῶς. τὰ ὃὲ παραδείγματα οὐχ ἐπὶ ἑνὸς 
> \ 
is 25 PSY ὡς ἡμεῖς εἴπομεν ἐν τῇ Demptq, ἀλλ ἐπὶ «ἢ ἄλλου τὸ bee 

eyés, ἐπὶ δὲ ἄλλου τὸ πόρρω- Ὀρέστην ἀπὸ Ταντάλου φαμὲν ἔχειν 

τὸ γένος (τοῦτο πόρρω ἐστίν), Ὕλλον 6&8 ἀφ᾽ Ἡραχλέους (τοῦτο προσ- 

εχές ἐστιν), Πίνδαρον δὲ Θηβαῖον (χαὶ τοῦτο προσεχές), [Πλάτωνα δὲ 

2 εἴπομεν) p. 129,24 3 alt. τὸ om. Κα πυϑαγόρειον Paris. 2089: πυϑαγόρειοι KT: 

πυϑαγόριοι V 4 προσέρχεσϑαι V 6 τῶ] τὸ KT Ἢ ἀλλήλας (alt. 1.) V 

9 2x. τῆς om. V ἡραχλέος T (const.) 10 ὧδε δὲ V δηλοῖ σχέσιν 

colloc. V 11 ἄλληλα ex ἀλλήλους corr. T ante τὴν add. διὰ V 

12 thy ἀπὸ τῶν ἄλλων Porph. 14 φασι V thy προσ. Κα 15 ὁρισ- 

μῶν ΤΥ 17 yap om. T 18 αὐτοὺς K: αὐτῶ V δὴ] δὲ TV 
εἰρημένων Τ' 19. 20 τὴν πρὸς ἀλλ. olx. (ἀπ᾿ ἐκείνου om.) T 21 δὲ om. V 

22 ἤτοι---ἢ] εἴτε --- εἴτε Porph. τόπου om. V 25 εἴπομεν] p. 124,3 

27 dhov T 28 zal om. KV 
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᾿Αϑηναῖον (τοῦτο δὲ πόρρω ἐστί). χαὶ εἰ ἐξ αὐτῶν τῶν ᾿Αϑηνῶν ὑπῆρχεν 

ὃ Πλάτων, πῶς πόρρω ἐστί; φασὶν οὖν ὅτι πάλαι εἰς χώμας ἐμεμέριστο ἣ 
᾿Αττιχή᾽ πόρρω οὖν γένος τῷ ΠΙλάτωνί ἐστιν % ᾿Αττιχή, προσεχὲς ὃὲ Fj 

μία τῶν χωμῶν. οἵ δὲ τοὺς τόπους ἐπὶ τῶν παραδειγμάτων εἰρημένους 
= a pm 4 ‘ ΒΒ , | [eyes \ 2 ΄ Γὶ ΄ en | \ » 

5 ἀγνοήσαντες χαὶ ἀπορίαν ψυχρὰν ἐχτίϑενται χαὶ λύσιν: ἐπὶ γὰρ Πινδάρου 181: 
a ~ σ ΄ CANS ~ , 

τοὐναντίον δεῖ λέγειν ὅτι ὃ [Πνδαρος μὲν Θηβαῖος λεγόμενος πόρρω ἔχει 
τὸ γένος ἀπὸ τῆς πατρίδος: οὐ γὰρ ἦν ἀπὸ Θηβῶν, ἀλλ᾽ ἀπὸ χώμης τῆς 

τῶν Κυνὸς χεφαλῶν. ὥστε οὖν προσεχὲς μὲν αὐτῷ γένος ὑπάρχει ἣ a 

πόρρω ὃὲ at Θῆβαι. []λάτων δὲ ᾿Αϑηναῖος λεγόμενος προσεχὲς ἔχει 
10 τὸ γένος. 

7] ὃ \ » ς \ ~ ¢ χ , *) \ σ > 
Iva μηδεὶς εἴπῃ χαὶ πῶς 7 πατρὶς λέγεται γένος; φησὶν ὅτι οὐχ 

ἄτοπον: ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ γένος λέγεται, οὕτω χαὶ ἣ πατρίς. ἐδείξαμεν ‘ 

SNE, cheer /> 4 \ ~ , 15 δὲ ὅτι χαὶ χρεῖττον γένος ὑπάρχει τὸ τῆς πατρίδος ἥπερ τὸ τοῦ πατρός. 
οἷς ἢ παροῦσα πρᾶξ ts. 

Γινώσχοντες τὴν τάξιν ἀχρίβειαν ddvacdar τῇ διδασχαλίᾳ ues 

φέρε ὀλίγον τὸν λόγον τ αὐτὴν ποιησώμεϑα. ζητητέον δὲ οἷα γένη 
20 προταγήσεται, Apa τὸ χατὰ φιλοσοφίαν ἣ τὰ χατὰ συνήϑειαν: 7 γὰρ συν- 

“Nem τὸν ἁπλῶς ἀνῦρωπον λέγει, ἢ 6 φιλοσοφία τὸν τοιόνδε. εἰ δὲ 6 

ἁπλῶς ἄνθρωπος τοῦ τοιοῦδε προηγεῖται, τὰ χατὰ συνήϑειαν τῶν χατὰ 

φιλοσοφίαν προηγήσεται. ἀλλὰ πάλιν χαὶ ἐνταῦϑα ἄλλη ζήτησις ὑπάρχει" 

τῶν γὰρ χατὰ συνήϑειαν ζητεῖται ποῖον ἄρα τοῦ ἑτέρου προταγήσεται. χαί 
, σ \ a7 [4 Ὁ ΄ ~ X ΄ la 

φασιν οτι TA OVO φαῖνεται O Πορφύριος προτάττων. τοῦτο ὃὲ ὑπό- τῷ σι 

ψυχρον᾽ πῶς γὰρ δύναται τὰ δύο πρῶτα εἶναι; εἰ δὲ χαὶ τὰ δύο πρῶτα 
\ ἐστιν, ἄρα χαὶ ὕστερά ἐστι. πρῶτα δὲ χαὶ ὕστερα εἶναι ἑαυτῶν ἄτοπον. 

, X ~ bla \ UA ~ ao , e 7 

υἥποτε δὲ τῷ ὄντι χαὶ τὰ δύο πρῶτα χαὶ ὕστερά φησιν ὃ L[loppupros, 

1 δὲ (ante πόρρω) om. V ante zat add. φασὶν οὖν ὅτι TV 2 φασὶν γοῦν T: 
χαί φαμεν V 3 ἐστιν] ὑπάρχει V 4 οἱ δὲ---γένος (10) deleas εἰρημένους 

ante τόπους transp. T: om. Κα 5 χαὶ λύσιν om. V 6 δεῖ λέγειν] λέγουσιν Καὶ 

6 om. V 8 τῶν om. KV υὲν] μᾶλλον T γένος om. K ἡ κώμη 

ὑπάρχει colloc. T 11 ἡ πατρὶς] 6 πατὴρ K! τίς om. Καὶ 12 χαὶ om. Καὶ 

14 λέγεται γένος colloc. T ἐδείξ.1 p. 124,16 15 τὸ (ante τῆς) om. V 
ἤπερ] ὥσπερ V 16 ἐν οἷς σὺν ϑεῶ ἡ πρᾶξις V: om. T 11 «πρᾶξις ¢ V 

(cf. p. 126,0): om. T 19 αὐτῶν KV 20 to] ta T 21 τοιοῦδε] τοιούτου V 

23 προηγήσονται TV καὶ om. Καὶ 24 προταγήσεται] προηγήσεται K: προηγεῖται Τ' 

25 φαμεν K post ὅτι add. xat TV 26 τὰ δύο om. Καὶ 27 εἰσὶ TV 
(bis) ἑχυτῶν] τὰ αὐτὰ Καὶ 28 δὲ Paris. 2089: γὰρ KTV χαὶ ὕστερα om. T 
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\ > ws " " > ΄ -“ 

nat ἄλλο δὲ χαὶ ἄλλο" οὔτε γὰρ χατὰ τὸ αὐτὸ πρῶτα ἐστι χαὶ ὕστερα, 
a) \ ~ ~ a ~ , Ny \ 

ἀλλὰ πρῶτα μὲν τῇ φύσει ὕστερα δὲ τῇ συνηϑεία, λέγω δὲ ἡμῖν, xat 
- ὧι ~ > Ὺ» ~ , ig \ ~ , ᾽ὔ 

ὕστερα μὲν τῇ φύσει ἡμῖν de πρῶτα. πῶς δὲ τοῦτο ὑπαρχει: λέξομεν ἐν 
‘ 

παραδείγματος τρόπῳ. τὰ τῇ φύσει πρῶτα ἐστι ἡμῖν ὕστερα, οἷον τὰ 

5 ἁπλᾶ τῇ φύσει πρῶτα ἐστι, τὸ πῦρ τὸ ὕδωρ, ἔστι δὲ ἡμῖν ὕστερα᾽ πρῶτον 

γὰρ ἀποβλέπομεν εἰς τὸν ἀνϑρωπον, χαὶ ὕστερον ἐξ αὐτοῦ γινώσχομεν τὰ 

ἁπλᾶ στοιχεῖα. ἐκ τοῦ ἐναντίου δὲ τὰ τῇ φύσει ὕστερα ἡυῖν πρῶτά ἐστιν, 

οἷον ὃ ἀνϑρωπος τῇ φύσει ὕστερος ἡμῖν ὃὲ πρῶτος πρῶτον γὰρ ἐποίησεν 

ὃ ϑεὸς τὸ πῦρ τὸ ὕδωρ χαὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα, χαὶ ὕστερον ἐποίησεν ἐξ 

10 αὐτῶν σύνϑετον τὸν ἄνϑρωπον. 6 ἄνϑρωπος δὲ ἡμῖν πρῶτός ἐστι" πρῶτον 

γὰρ γινώσχομεν τὸν ou yaa χαὶ ὕστερον τὰ ATA ἘΠ ἢ τοιοῦτον 
2 ~ > ~ , 

ἐστι χαὶ ἐπὶ τῶν προχειμένων γενῶν: τὸ μὲν γὰρ πρῶτόν ἐστι τῇ φύσει, on -- Os. 

wiv G& ὕστερον. ποῖον ὃὲ τοῦτο 
, ξ΄ ΄ ~ 

; τὸ λέγον ἢ Exastov τῆς γενέσεως 
as < ᾿ᾷ Ν cn ~ ~ v 

PZ ἄπο TOV TEXOV TOS 7 τὴς TATHLONS* TOWTOY γὰρ τοῦτο εγνωσται Qs ξὸν 

~ , lod la ἣΝ ΄ - 

15 τῇ φύσει ὕστερον δ᾽ ἡμῖν" εἰ uh γὰρ φοιτήσωμεν εἰς | διδασχάλους, 181" 

οὐ γινώσχομεν ὅτι ὃ πατὴρ γένος ἐστὶ χαὶ ἢ πατρίς. πρόδηλον οὖν ὅτι 

προὐπῆρχε τῇ φύσει πρὶν 7 φοιτήσωμεν εἰς διδασχάλους. φύσιν δὲ λέγω 

ob τὴν δημιουργοῦσαν, ἐπεὶ χατ᾽ ἐχείνην πάντα αὐτῇ πρῶτα ὑπάρχει. τὸ 
δὲ ἕτερον ὕστερόν ἐστι τῇ φύσει, ἡμῖν ὃΣ πρῶτον. ποῖον δὲ τοῦτο; τὸ 

20 λέγον τὸ ἀφ᾽ ἑνὸς παρονομασϑὲν χαὶ προελϑὸν οἷον Ἡραχλεῖδαι. 

χαὶ πρῶτον ἡμῖν ἐστιν, ὅτι πρῶτον χατανοοῦμεν τοὺς “Πραχλείδας: οὔτε γὰρ 

ἀπὸ τοῦ “Πραχλέους χατανοοῦμεν αὐτούς, ἐπεὶ τοῦτο ὕστερον ἡμῖν εὑρίσχεται, 

ἀλλ ἐξ αὐτῶν μανθάνομεν ὅτι ἀπὸ τοῦ “Ηραχλέους χατάγονται. ὕστερον 

δὲ τῇ φύσει ἐστίν, ὅτι πρῶτον δεῖ τὸν Ἡραχλέα εἶναι, ὕστερον dé τοὺς 

95 Ἡραχλείδας: xat ἄλλο οὖν χαὶ ἄλλο φαυὲν αὐτὰ πρῶτα χαὶ ὕστερα. 
Ἐπειδὴ δὲ χαὶ σχέσιν τινὰ ἔχει τὸ γένος πρὸς τὸ εἶδος (ταῦτα γὰρ 

τῶν πρός τί ἐστι), φέρε μάϑωμεν ποία ἂν εἴη αὕτη τεσσάρων οὐσῶν τῶν 

σχέσεων: ἢ μὲν γάρ ἐστι φυσιχὴ ὡς ἣ τοῦ πατρὸς πρὸς τὸν vidv, ἢ δὲ 

1 δὲ] te T an οὐδὲ ? πρῶτόν ἐστι καὶ ὕστερον KV 2 πρῶτον piv... ὕστε- 

ρον δὲ Καὶ 3 ὕστερον... πρῶτον Κα ὑπάρχει Paris. 2089: ὑπάρξει KTV 

an λέξωμεν ? 4 pr. τὰ Paris. 2089: χαὶ KTV ἡμῖν seripsi: χαὶ KTV 

ct. Vad) post ὕστερα add. ἐστιν V 5 xat τὸ ὕδωρ Καὶ 6 γὰρ] μὲν γὰρ K: 

μὲν V. γινώσκομεν KV: λογίζομεϑα T 8 post πρῶτος add. ἐστι K 

8. 9 ποίησεν] ἐγένετο K (bis) 9 6 ϑεὸς om. KT post πῦρ add. καὶ Καὶ 

post λοιπὰ add. ἄλλα KV 10 σύνϑετος ὁ ἄνϑρωπος Κα ὁ ἄνϑρ. δὲ] οὗτος δὲ K: 

ὁ δὲ ἀἄνϑρ. T 12 δὲ om. K γενῶν om. V alt. ἐστι om. T 13 δὲ] ἐστιν T 
ποῖον δὲ τοῦτο] οἷον οὗτος T: οἷος δὲ οὗτος V 18. 20 τὸ λέγον Paris. 2089: περὶ οὗ 

λέγει Καὶ: ὁ λέγων ΤΥ͂ 19 ἑχάστη V 18. 17 φοιτήσωμεν] φοιτήσομεν libri 

16 ὁ om. V οὖν] yap KV 17 προυπῆρχε] ὑπῆρχε πρότερον Κα λέγω δὲ φύσιν 

colloc. T 18 πάντα αὐτῇ πρῶτα Paris. 2089: πάντων αὕτη (αὐτὴ V) πρώτη KTV 

19 ποῖος δὲ οὗτος TV 20 προελϑὼν V 21 χαὶ om. V πρῶτα (post 

ὅτι) Καὶ οὔτε Paris. 2089: οὕτω KTV; an οὐδὲ ? 22 αὐτῶν] αὐτοῦ T 

25 οὖν] δὲ K αὐτὰ om. K 26 τινὰ χαὶ σχέσιν colloc. V 27 ἐστι] εἰσι K 
αὕτη ex ταῦτα corr. V 28 γάρ eras. K ὡς (post φυσιχὴ) om. V 

Comment. in Arist. XVIII 2. Day. Proleg. et in Porph. Isag. 9 
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προαιρετιχὴ WS 7% φίλου πρὸς φίλον. ἢ δὲ τεγνιχὴ ὡς TF διδασχάλου πρὸς TMOOBULPSTLAT) ι ΦΊΛΟΙ THOS φ OV, Ὑ OF Tey (Ἢ $ 7 ρ 

μαϑητήν. ἢ OF τυγηρὰ ὡς ἢ δεσπότου πρὸς δοῦλο ἀλλ ἐπειδὴ a μαϑητήν, ἢ ὃὲ τυχηρὰ ὡς ἢ δεσπότου πρὸς δοῦλον. ἀλλ ἐπειδὴ ἄμφι- 
A ’ al \ , Vv ’ A 5 , , A 

βάλλεται καὶ τὸ δεξιὸν ποίαν ἔχει σχέσιν πρὸς τὸ ἀριστερόν, φέρε περὶ 

αὐτοῦ πρῶτον εἴπωμεν χαὶ μετὰ τοῦτο περὶ τοῦ γένους. τὸ δεξιὸν τοίνυν 

5 ἐὰν ὡσαύτως ἀεὶ ἔχῃ, φυσιχὴν ἔχει σχέσιν, εἴτε ἐν ἀψύχοις ἢ εἴτε ἐν 
gudbyots, οἷον τὸ ἧπαρ εἰς τὸ δεξιὸν χαὶ ὁ on τον εἰς τὸ ἀριστερόν: φυσιχὴ 

δὲ 7 τοιαύτη σχέσις; ἐὰν δὲ uh ὡσαύτως ἔχῃ, προαιρετιχὴν ἔχει τὴν 
ἊΝ , ΄ A ~ 3 

σχεσινς δύναμαι γὰρ τὸ μὴ χωλυόμενον ὑπὸ τῆς φύσεως ἀριστερὸν ποι- 
b) ἦσαι δεξιόν: ἀμέλει τοῦτο αὐτὸ γινώσχων ὁ συγγραφεὺς Θουχυδίδης φησίν 

εν Ld \ ᾿ς 5» ΄ » >] «᾿ῳ » ὦ . Σ ΄ 
10 “εἰσιόντων 6& ἡμῶν ἐπὶ τὸ ᾿Ιόνιον πέλαγος εἴχομεν ἐν τῇ δεξιᾷ τὴν Ἐπί- 

c 

ἐ 
a ) AY ων , ΄ \ A ~ Oy ACT: 5 

οαυνῶν. προαιρξτιχὴ 0 | TOLALTY GY EOS, χαὶ OLA τοῦτο εἰπε TO εἰσι ὲ 
, ) fa δου “ἐξιό ́, ντ 5k κ > ΕΥΒΕΝ ν π᾿ 3 Ἢ y> > yv. 

OVTWY , WS δῆλον εξιοντῶν ETL TO αριστερον ειχομξν τὴν TLOAUVOV . cyst 
\ - μ NJ , ΄ ν 

δὲ τὸ γένος πρὸς τὸ εἶδος τὴν σχέσιν φυσιχήν᾽ ὡς γὰρ ἔχει ὃ πατὴρ πρὸς 

τὸν υἱὸν φυσιχὴν σχέσιν, οὕτω χαὶ τὸ ζῷον πρὸς τὸν ἀνϑρωπον. 

15 Πρᾶξις ιβ΄. 

Μετὰ τὸ διαστείλασϑαι τὴν ὁμωνυμίαν χαὶ δηλῶσαι περὶ ποίου 

τὴν διδασχαλίαν βαδίζοντες 
a 

σημαινομένου διαλαβεῖν βουλόμεϑα, εὐλόγως ἐπὶ τ 

ἐῶντες τὸ εἰ ἔστιν ἀπὸ τοῦ τί ἐστι τὴν ἀρχὴν ποιησόμεθα τοῦτο γὰρ 

Ov “αὶ ἐπγον λα ὃ ν Crt) εἰ ὁ wihatc σι 1 - ys _ φέ » χαὶ ἐπηγγειλάυεϑα μὴ ζητεῖν εἰ ἐν ψιλαῖς ἐπινοίαις ἐστὶν ἢ Oo os a 
͵ 

90 ἰστέον δὲ ὅτι τὸ εἰ ἔστι διχαίως τοῦ τί ἐστι προηγεῖται: δύο γὰρ ἔχει τὸ 
> a“ A ny a ~ 3 ~ ~ 5" ~ 

si ἔστιν 7 τὸ εἶναι ἢ τὸ μὴ εἶναι" det οὖν ἡμᾶς πρῶτον τὸ εἰ ἔστι ζητεῖν, 
σ > ἘΝ y iowa ἊΝ ΚΝ Lie ᾿ INN . peed ay, é δ ne ἵνα εἰ μὲν ἔστι, ζητήσωμεν τὸ τί ἐστιν, εἰ δὲ μὴ ἔστι, τί ἐστι μὴ πολυ- 

΄ . > 9.) 

@- aA συ" a LoS πραγμονήσωμεν. ἐπειὸ ἐστιν | ἢ at inva ἢ δι᾿ δρισμοῦ 182r 

δηλοῦται. φέρε πρῶτον λέξωμεν ποία διαφορά ἐστι τῆς ὑπογραφῆς χαὶ τοῦ 

τῷ σι δρισυοῦ χαὶ ὕστερον λέγωμεν εἰ ὁρισμός ἐστιν ὧδε τοῦ γένους ἡ να ν᾿ 
Ἁ Διαφέρει τοίνυν ὁρισμὸς τῆς ὑπογραφῆς, ὅτι ὃ μὲν ὁρισμὸς ἐξ οὐσιω- 

δῶν φωνῶν συνίσταται πάντως, ἢ δὲ ὑπογραφὴ ἣ ἐξ ὅλων ἐπουσιωδῶν 7; 
\ 

ς 

τινῶν. ἔτι διαφέρει ὁρισμὸς τῆς ὑπογραφῆς, ὅτι ὃ ὁρισμὸς ἐπὶ ὄντων 

1 ἡ (ante φίλου) om. KV 7 (ante διδασχ.) om. V 2 τὸν μαϑητήν V 

ἡ (ante δεσπότου) om. V 4 xat peta τοῦτο] zat περὶ αὑτοῦ ὡς T: we V 

5 det om. V 5. 6 εἴτε ἐν ἀψύχοις ἢ εἴτε ἐν ἐμψύχοις Paris. 2089: ets τὸ Ev ἄψυχον 

χαὶ εἰς τὸ ἕν (ἕν om. V) ἔμψυχον KTV 6 τὸ (ante δεξιὸν) om. T 7 ἐὰν 

ἔχῃ! et. . ἔχει V τὴν om. T 9 Θουχυδίδης om. KT (cf. Thuc. I 24) 

φησὶν post πέλαγος transp. T 10 ἐπὶ] εἰς Κα ἰόνιον ex ἰώνιον corr. K: 

ἰονιχὸν (ex ἰωνιχὸν corr.) V 11 τὸ (post εἶπε) om. TV 12 εἴχομεν] ἔχειν V 

13 6 Paris. 2089: om. KTV 14 pr. tov om. T 15 πρᾶξις τὰ΄Ἢ V: om. T 
16.17 ποίου σημαιν.] περὶ tod σημαιν. περὶ οὗ V 18 ποιησώμεϑα KT 19 ἐν ba. 

ἐπιν. εἰ ἔστιν V 20 ἰστέον --πολυπραγμονήσωμεν (23) eicias δὲ ὅτι om. K 

pr. τὸ ex τὸ δὲ corr. K τοῦ τί ἐστι διχαίως colloc. Καὶ προήγηται Καὶ 

28 ἐπεὶ V δι᾿ ὁρισμοῦ ἣ δι᾽ ὑπογραφῆς colloc. V 24 λέξομεν V 25 λέγο- 
μεν KV 27 7 (post ὑπογραφὴ) om. V 28 ὁ om. V 
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΄ 4 ΄ i NOL G Ξ \ Seat v \ \ y oe 

πάντως λαμβάνεται, ἢ δὲ ὑπογραφὴ χαὶ ἐπὶ ὄντων χαὶ μὴ ΠΟ: ἐπὶ 
Vv X ens σ a”, ἊΣ ae Vv ee Ν \ . > \ 

ὄντων μὲν ὡς ἵνα εἴπῃς “ὃ ἄνθρωπος ζῷον γελαστιχὸν πλατυώνυχον᾽, ἐπὶ 
\ WY. δι e Ὁ: , ¢ , 

uy ὄντων O& ὡς ἵνα ὑπογράψῃς τὸ χενόν" οὕτω γὰρ ὑπογράφει ᾿Δριστοτέλης 
ς iM 2 3 \ > χενόν ἐστι τόπος σώματος ἐστερημένος᾽. ἐπεὶ οὖν ἔγνωμεν τὴν διαφορὰν 

~ ¢ ~ \ ~ id ~ , , to 

π΄ opistin® χαὶ τῆς aay, φέρε ζητήσωμεν εἰ δρίζει μᾶλλον ὃ [lop- 

σ 
΄ o , > 

L YAO τινες OTL HEE χαὶ ATO- 

ροῦμεν πρὸς ποτὶ Ce διὰ τί μὴ μᾶλλον ὁρίζει ἀλλ᾽ ὑπογράφει: 
σ \ ~ 

φασὶ δὲ ὅτι διχαίως ὑπογράφει" εἰ yap εἴπομεν φεύγειν τὴν ζήτησιν τοῦ 
“Ἅ 3 ΄ at e 5 , 

ef ἔστιν ἣ μὴ ἔστιν, ἐδείχϑη δὲ ὃ δρισυὸς ἐπὶ ὄντων πάντως hauBavesdat, 

10 εὐλόγως οὐχ ὡρίσατο 6 Πορφύριος, ἵνα μὴ διὰ τοῦ δρισμοῦ δείξῃ τὸ γένος 
~ lA U ~ ΄ ~ \ 3, 

τῶν ὄντων, ἀλλ ὑπέγραψε δυναμένης τῆς ὑπογραφῆς χαὶ ἐπὶ ὄντων χαὶ 
x ΝΜ ΄ ΄ SNe (4 » ῇ σ > 397 GEE 

μὴ ὄντων λαμβάνεσϑαι, ws ἐδείχϑη. ἔτι λέγουσιν ὅτι οὐχ ἠδύνατο ὁρίσα- 

σϑαι τὸ γένος, ἐπειδὴ τὸ δριζόμενον ϑέλει ἔχειν τι ὑπερβεβηχός, τοῦ δὲ 
»ὝἭ ΄ ν ὰ o Δ Υ 34 , 

χαϑολιχοῦ γένους ὑπερβεβηχός τι οὐχ ἔστιν. ὅτι δὲ ὁ λόγος ἀληϑεύει, 

15 σαφὲς χαὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς, ἥτις ὁμοίως χαϑολιχὴ οὖσα χαὶ μὴ ἔχουσα 
Ome BeByp oc ἄλλη τι νει τὸν 6 \ (Ot Sy By ὃς OD Μ᾿ Π 0D) ὑπερβεβηχὸς ) τι φεύγει τὸν ὁρισμόν. φαμὲν OF πρὸς τοῦτο ὅτι οὐχ 

ἔστιν ἀληϑές: λέγομεν γάρ' εἰ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ὑπερβεβηχός τι τὸ γένος τ af) SOUS { ρ Et OLA TO | ξχξ' περ i λῆς τὸ Ἴξνος 

οὖχ ὡρίσϑη οὔτε μὴν 7 διαφορά, διὰ τί τὸ εἶδος χαὶ αἱ λοιπαὶ φωναὶ, 
Νν Ὁ Ἀπ ΄ Si che > ie , z X ~ ΓΝ 

ἔχουσαι ὑπερβεβηχότα οὐχ ὁρίζονται ἀλλ ὑπογράφονται: πρὸς τοῦτο Os 

90 χαϑολιχωτέραν ὑπὲρ τῶν πέντε φωνῶν λέγουσιν ἀπολογίαν, ὡς οὐχ ἠδύνατο 

πριξεσύαι- φασὶ γάρ" αὖται αἱ φωναὶ ὁμώνυμοί εἰσιν, ὁμώνυμοι δὲ οὖσαι 

πολλὰς ἘΠ δηλοῦσιν, ὃ ὁρισμὸς δὲ μίαν φύσιν ϑέλει δηλοῦν, πῶς οὖν 
> ey , 5 , Ω ΖῚ ΄ὔ ΄ > ~ 

ὃ δρισμὸς ἠδύνατο ἐπὶ τούτων λαμβάνεσϑαι ϑέλων μίαν φύσιν δηλῶσαι 
xs cy) A 5 A 

αὐτῶν πολλὰς φύσεις σηυαινουσῶν; ἀλλ᾽ εἰ χαὶ εἴπῃς δυνατὸν τὰς ὁμωνύ- 

τῷ 5 ᾳοὺς φωνὰς Ba ooo: ἐὰν διαστολῆς τύχωσι, φαμὲν ὅτι ὁ [Πορφύριος 
le \ [4 σ 4 e ΄ ok δὰ 

ταύτας τὰς φωνὰς ὅλας ὡς ὅλας βούλεται ὁρίσασϑαι. λέγομεν δὲ πρὸς 

τούτους ὅτι υάταια φϑέγγχεσϑε. τούτῳ γὰρ τῷ λόγῳ οὐδὲ ὑπογράφειν 

ὥφειλεν 6 Πορφύριος τὰς τοιαύτας φωνάς" εἰκὼν yap τοῦ ὁρισμοῦ ἢ ὕπο- 

Ἰραφή" εἰ δὲ ὃ ὁρισμὸς μίαν φύσιν δηλόϊ, ἄρα ual ἢ ὑπογραφή" εἰ δὲ 

80 χαὶ οὐχ ὁρίζονται αἱ προ[χείμεναι φωναὶ διὰ τὸ πολλὰς φύσεις δηλοῦν 182v 

(ὁμώνυμοι γάρ), οὐχοῦν οὐδὲ ὑπογράφεσϑαι ὥφειλον τῆς ὑπογραφῆς νίαν 

φύσιν δηλούσης. et: τινὲς ἀποροῦσιν" εἰ at προχείμεναι φωναὶ KATH τὰ πράγ- 
5 > 

ματα πῶς οὖσαι οὐ δύνανται δρίζεσϑαι (πολλὰ γὰρ σημαίνουσι πραγ- 
΄ ΄ > ΄ 

ματα), διὰ τί χατὰ τὴν σχέσιν οὐχ δρίζεται τὸ γένος ; μία γάρ ἔστιν 7 

1 χαὶ (post ὑπογρ.) om. K 2 πλατυόνυχον KTV ἐπὶ] ἐκ Καὶ 2.3 ἐπὶ 

δὲ τῶν μὴ ὄντων Υ 3 ὑπογράφη (alt. 1.) V Ἄριστοτ.] Phys. Al p. 20826 

6 γὰρ] δὲ V ὑπογράφη (alt. loco) V 7 αὑτοὺς] τούτους V pore ἔφει 

ex ὑπογράφη corr. V 8 φεύγει Καὶ 9 6 om. V 11. 12 μὴ ὄντῶν 

za ὄντων colloc. KT 14 τι (ante οὐχ) om. K 15 pr. χαὶ om. V 

17 ἀληϑῶς V alt. τὸ om. Κα 20 χαϑολιχώτερον KT 22 ϑέλει φύσιν 

colloc. V 24 εἴποις T 26 ὡς ὅλας post dptsactat colloc. V 

28.31 ὥφελεν et ὥφελον V 32 xata] καὶ K 33 ὁρίσασϑαι T 34 thy 

om. K ὁρίζονται T 
ΟΞ 
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‘ σχέσις τοῦ TS χατὰ φιλοσοφίαν γένους χαὶ τῶν χατὰ συνήϑειαν, τὰ δὲ πραγ- 

ματα διάφορα χαὶ πολλά, ἅτινα ὡς εἰχὸς διαφόρους φύσεις ἔχοντα φεύγει 

τὸν δρισυόν" οἷν γὰρ i σχέσις μία οὖσα ὀφείλει ὁρίζεσθαι: πράγματα δὲ 

διάφορα σηυναίνει τὸ γένος, χαϑὸ χαὶ τὰ χατὰ συνήϑειαν χαὶ τὰ χατὰ 

5 φιλοσοφίαν δηλοῖ, Ὁ 7.8 ιν δέ, ἣν Ἔχ: πρὸς τὰ εἴδη, χαὶ πρὸς τὸ πλῆϑος χαὶ 
πρὸς τὰ γεννώμενα (ἔχει)" ane γὰρ ἐν τοῖς πράγμασι ϑεωρεῖται. λέγουσι 

6& πρὸς ταῦτα ὅτι οὐχ ἠδύνατ τὸ τὸ γένος χατὰ τὴν oes δὁρίζεσϑαι" 

ἔμελλε γὰρ ὁ λόγος διάλληλος oe ὃς διαβέβληται παρὰ tots φιλοσόφοις " 
2 

οὐ δηλοῦν ἐπιτηδεύει. χαὶ πῶς 

ς 
~ , 

ὃ γὰρ ἀγνοούμενον διὰ τοῦ ἀγνοουμέν 
A ~ 5 ~ eae ~ o co ~ ε 

10 ἔμελλεν 6 λόγος διάλληλος εἶναι ἐπὶ τούτου τοῦ δρισμοῦ; ὅτι ἡμῶν ὁρι- 

ζόντων τὸ Ἰένος ax τοῦ εἴδους βουλόμεϑα αὐτὸ Ἰνῶναι, χαὶ πάλιν μαϑεῖν 

βουλόμενοι τί ἐστιν εἶδος ἐμέλλομεν διὰ τοῦ 2 αὐτὸ GotCesdar, τὰ δύο 
AY "» - " ἘΝ a 

δὲ ἀγνοεῖται τί ἐστι γένος τὸ χατηγορούμενον εἴδους χαὶ τί ἐστιν εἰδος ὃ 
΄ - ΄ ΄ >. X e > Α͂ b] \ ‘ \ A 

ὑποτάσσεται τῷ γένει. πᾶνυ GE χαχὴ ἢ EU ec ἀλλὰ υὴἣὴν χαὶ τὰ 

18 χαχῶς Ὅς οὐ διελέγξαι ἠδυνήθησαν: ὥφειλον γὰρ Tp ἐλέγξαι 
vv 

ἐχείνους ὅτι οὐχ ἔστ! pla ἢ χε σι. ἣ τοῦ χατὰ φιλοσοφίαν γένους χαὶ τῶν 

χατὰ συνήϑειαν" χἂν γὰρ ἢ αὐτὴ σχέσι 1s ἐστίν, GAR οὖν χαϑὸ σχέσις διά- 

φορος ὑπάρχει" ἣ μὲν γὰρ τοῦ χατὰ φιλοσοφίαν ἄλλη ἐστίν, ἢ Ge τῶν 

χατὰ wee av ἄλλη. οὐχοῦν χαὶ τὰ γένη διάφορα. μὴ ἡνόντες οὖν 

20 ἐλέγξαι τοὺς τὴν τοιαύτην ἀπορίαν π τ. ἡμαρτημένως ἀπελογή- 

σαντο λέγοντες ὅτι διάλληλος ΠῚ ὃ λόγος, ὅπερ ἄτοπην, igo 

ὅτι πάντως ἐπὶ τῶν πρός τι ὃ διάλληλος λόγος ζητεῖται, ἐπὶ 62 τῶν μὴ 

σωζόντων πρὸς ἄλληλα οἰχειότητα ὃ διάλληλος λόγος ἀναρμόδιης, ἐπὶ δὲ 
΄ ~ 5 ΄ - \ \ Vv » » > , An NED) >: ἊΣ 

τῶν πρός τι οὐχέτι" ταῦτα γὰρ πρὸς ἄλληλα ἔχει οἰχειότητα χαὶ dv ἀλλή- = 

ὲ λόγος οὗτος οὐδ᾽ ὅλως χωλύει τὴν σχέσιν ὀρίζεσϑαι. ιῷ σι 

ι 
λων σημαίνεται. ὃ ὃ 

μεῖς δὲ τί φαμεν; φαμὲν ὅτι ὡρίσατο τὴν σχέσιν 6 [Πορφύριος, ὡς δηλω- 

τὴν σχέσιν δρισμὸν αὐτὸν εἶναι λέγομεν, ὡς ς-: a oO A g = Q ae 

en 
wa ΓΕ (η΄ τ τὴ 

“Ὁ 
er 

ne TAY an \ \ » » = > ε ΄ σ \ ε ΄ δὲ πρὸς τὰ πράγματα, ἐν οἷς ϑεωρεῖται, ὑπογραφήν": ὥσπερ yap ὁριζόμεϑα 
τὸ λευχόν, τὸ δὲ λευχὸν πάντως ἐν σώματι ϑεωρεῖται, χαὶ ὡς μὲν πρὸς 

80 τὸ λευχὸν ὅδισ μὴν τοῦτο χαλοῦμεν, ὡς δὲ τς τὸ σῶμα ὑπογραφήν, | 
οὕτω χαὶ τὴν σχέσιν ὁρίζοντες ὅσον μὲν πρὸς αὐτὴν δρισμὸν εἶναι λέγομεν, 188τ 

1 τεὶ ἦε ΠῚ: om ὟΝ, 3 αὕτη -- ϑεωρεῖται (6) eicias ὃ. 4 πράγματα δὲ διά- 

φορα Paris. 2089: πράγματος δὲ διαφορὰν KTV 6 ἔχει addidi 7 ταῦτα] 

τοῦτο T τὴν om. KT 8 ἤμελλε Καὶ ὃς] ὅπερ Καὶ τοῖς 

om. K 9 διὰ τοῦ ἀγνοουμένου om. V 10 post ἔμελλε add. φασὶν Καὶ 

11 αὐτὸν (sic) βουλόμεϑα γνῶναι Καὶ 11. 12 βουλόμενοι μαϑεῖν colloc. K 

12 αὐτὸ! αὐτοῦ K: αὐτὰ V? τ΄ τὰ δύο om. K: δύο om. V 18 ἀγνοεῖται 

δὲ colloc. K εἴδους] εἶδος V 14 4 om. TV 15 οὐ διελέγξαι) 

οὐδὲ ἐλέγξαι T: οὐδὲ λέξαι V 16 ἡ (ante σχέσις) om. V 11 χἂν!] ef KT 

20 τοσαύτην K προενεγχόντας K: προσενεγχαμένους V 21 εὑρίσχεται KV 

25 οὐδ᾽ ὅλως om. Καὶ 26 φαμὲν (alterum) om. TV 26. 27 δηλωϑήσεται] 

διωρίσατο V! 27. 28 πρὸς viv... πρὸς δὲ colloc. K 27 αὐτὸν post λέγομεν 

colloc. Καὶ 30 τοῦτο] αὐτὸ V 31 ὁρίζοντες] ὁρίζονται T: om. Καὶ 

λέγομεν εἶναι colloc. V 



or 
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oa ay \ \ , , » \ ΄ ὅσον δὲ πρὸς τὰ πράγματα ὑπογραφήν. ἔνϑεν χαὶ πρὸς τὰ πράγματα προσ- 
τ ’ /, Ce » δι 4 , ἔχοντες, οὐχὶ ὃὲ πρὸς τὴν σχέσιν, ὑπογραφὴν λέγουσιν, οὐχέτι δὲ δρισμόν. 

΄ εχ - > " ΄ , πόϑεν δὲ ἢ πλάνη: ἐχ τοῦ εἶναι τὴν σχέσιν ἐν τοῖς πράγμασιν. 

Πραι τ τι τῆν: 

᾿Επειδήπερ ἐπηγγειλάμεϑα δρίσασϑαι τὸ γένος, φέρε χωρήσωμεν ἐπὶ 

τὸν ὁρισμόν. ὁρίζεται τοίνυν τὸ γένος οὕτως: Ὑένο 

πλειόνων χαὶ TERE τῷ etOet ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορού- 

UEVOV. ἐπειδήπερ ἀνωτέρω ἐζητήσαμεν τ 

χαὶ τῷ αὐτῷ ἁρμόζειν ἤτοι: χαὶ ἀντιστρέφειν, φέρε ἴδωμεν ἐπὶ τοῦ παρ- 

ὄντος ὁρισμοῦ, εἴ ποτε ἢ ἀρετὴ αὕτη φυλάττεται. ie οὖν αὕτη 7 
= 

> \ > , , ~ ΄ - 
ἀρετὴ ἀναμφιβόλως. μόνῳ γὰρ τῷ γένει χα μόζει: at φωναὶ 

(ap ἕπτα εἰσιν, ἢ μὲν ἄσημος 7 δὲ σημαντιχή" αὕτη δὲ διττή, ἢ μὲν γὰρ 
SURED Coe NOhOD:. τῶν Of xaeh Lape aE τς , = βεριχὴ Ἢ OF χαὐύολου" τῶν Ge χαῦολου πέντε εἰσίν, ὡς ἐγνώχαμεν, τοῦτ 

v ¢ ξ - ΄ \ > 5 \ ΄ ΄ 

ἔστιν αἱ παροῦσαι φωναί. εἰσὶν οὖν ἕξ φωναὶ PUPPEE EI ἡ πέντε χαϑόλου ξ 

χαὶ μία μεριχή, χαὶ ἄλλη ἄσημος συμπληροῦσα τὸν ἑπτὰ ἀριϑῦμόν. ἐχ 
~ \ ΄ - ᾿ 

τούτων τῶν ἑπτὰ μόνῳ τῷ γένει: ὃ δρισμὸς προσήχει χαὶ ἀποδιαχρίνει τὸ 
/ > \ Ἐπ , 7 

γένος. ἐν μὲν γὰρ τῷ λέγειν προσ RCR ILE Gr διαχρίνει τὴν ἄσηυον 
5 a. τον τ (αὐτὴ γὰρ μηδὲν σημαίνουσα τινος οὐ χατηγορεῖται), ἐν δὲ τῷ 

έγειν χατὰ πλειόνων Henne τὰς μεριχὰς éx τῶν χαϑόληυ (al 
-2 Q- Ὁ 

ὧν ΕῚ ale μεριχαὶ ἐχβληϑήσονται χατὰ πλειόνων wh φερόμεναι" τὸ γὰρ Σωχράτης 
ὲ 

a S 

Ὁ“ 7 

wv 3 ’ ΄ , ar e . ‘ 5 ‘ 

ἄλλου τινὸς οὐ φέρεται: ὑπελείφϑησαν δὲ αἱ χαϑόλου), xat ἐν μὲν 

ἔγειν ἐν τῷ τί ἐστι τρεῖς αὐτῶν ἐχβάλλει, τὴν διαφορὰν τὸ ἴδιον χαὶ τ 
΄ > ᾿ 5 5) ~ 7, “» - 5 3 > 

συμβεβηχός (αὗται γὰρ οὐχ ἐν τῷ τί ἔστι χατηγοροῦνται, ἀλλ ἐν τῷ 
΄ ω᾿ ᾽ὔ - ~s t & ἃ ΓΥ , ᾿ ΄ 

ὅποῖόν τί ἐστι’ τὸ ζῷον ποῖόν ἐστι: λογιχόν, ὅπερ ἐστὶ διαφορά, Ἰελαστιχόν, 
σ >] \ vo , ” ,ὔ σ 5. \ , 5 ~ 

ὅπερ ἐστὶν ἴδιον, μέλαν ἣ Aevxov, ὅπερ ἐστὶ συμβεβηχός), ἐν δὲ τῷ εἰπεῖν 
ry 

i? ’ ~ xa ΄ ‘ a 

διαφερόντων τῷ εἴδει ἐχβάλλει τὸ εἶδος" εἰ γὰρ χατὰ πλειόνων χατηγο- 
(ames) 

Ξ ρεῖται ἐν τῷ τί στιν, ἀλλ᾽ οὖν οὐ διαφερόντων τῷ εἴδει ἀλλὰ τῷ ἀριϑμῷ: 
χατηγορεῖται γὰρ τὸ εἶδος χατὰ πολλῶν διαφερόντων τῷ ἀριϑμῷ, Σωχράτους 

x , ar 2) \ Vv 

χαὶ [Πλάτωνος xat ἄλλων πολλῶν, εἴδει 68 διαφερόντων οὐχέτι, ἐπεὶ ἔσται 

1. 2 προσχόντες K 2 χαὶ οὐχὶ δὲ Καὶ ὃ τὴν om. Κα 4 πρᾶξις ιβ΄ V: ᾿ 

om. T 5 ἐπειδὴ οὖν Καὶ χωρίσωμεν TV 8 ἀνωτέρω] εἴ. p. 15,15 
9 alt. χαὶ om. K ἴδωμεν] εἴπωμεν T 10 αὑτη---ἀρετὴ (11) om. V οὖν] 

τοίνυν Τ' 11 yap om. T ἁρμόξει] ἁρμόδιος T 12 pr. γὰρ om. TV 

12. 

15 

22. 

13 ἡ μὲν χαϑόλου ἡ δὲ μερική (yap om.) Καὶ 14 ἕξ ©. σημαντιχαί] ἑπτὰ φωναί K 

συμπλ.] πληροῦσα V 16 ἀποδιαχρ.] διαχρίνει K 21 δὲ] οὖν T 

23 τρεῖς -- συμβ.] τῶν τριῶν ἀὐτὴν ἐχβάλλει τῆς διαφορᾶς τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ συμβεβη- 

χότος Καὶ 22 τρεῖς] τρία V αὐτῶν] αὐτοῦ TV? zat om. V 24 ὁποῖόν] 

ποῖον V ποῖόν] ὁποῖον libri 24. 25 ἐστι (ante Stay.) om. TV (ante ἴδιον) 

om. 

26 

KT διαφορᾶς . . ἰδίου. . συμβεβηκότος T 25 ἣ om. K 

ἐχβάλλεται T 27 post ἐστι add. τοῦτο Κα οὖν om. V 28 τὸ εἶδος --- 

τῷ ἀριϑμῷ om. K 29 post πολλῶν add. οἱ τῶ ἀριϑμῶ διαφέρουσιν Καὶ 
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τὸ εἶδος ἑαυτοῦ διαφέρον: τὸ οὖν γένος χατηῚ ea χατὰ πολλῶν ὃδια- 

φερόντων τῷ ἀριϑυῷ χαὶ τῷ εἴδει. ἐδείχϑη οὖν ὅτι μόνον τὸ Ἱένος 

ὑπελείφϑη χαὶ αὐτῷ μόνῳ a ὃ παρὼν δρισμός. 
Μέμφονται δέ τινες τὴν τάξιν τῆς διαχρίσεως. χαὶ χαλῶς" φασὶ γὰρ 

5 ὅτι πρῶτον δεῖ τὰ πόρρω διαχωρίζειν χαὶ ὕστερον τὰ ἐγγύς" ὁρῶμεν γὰρ 

ὅτι χαὶ τὸ πῦρ διαχρῖνον τὰ μέταλλα πρῶτον διαχρίνει τὰ πόρρω χαὶ ὕστερον 

τὰ ἐγγύς, οἷον χρυσοῦ ὄντος ἅμα χαὶ ἀργύρου χαὶ ξύλου πρῶτον διαχρίνει 

τὸ ξύλον, ὅπερ ἐστὶ | πόρρω τοῦ ἀργύρου χαὶ τοῦ χρυσοῦ, ὕστερον dé 8ὃν 

διαχρίνει τὰ ἐγγύς, λέγω ὃὲ τὸν χρυσὸν ἐχ τοῦ ἀργύρου" ταῦτα γὰρ συγ- 

10 γενῇ ἐστι. τὸ τοιοῦτον δὲ ἔχει χαὶ ὁ ὁρισμὸς τοῦ ἀνθρώπου" πρῶτον μὲν 

γὰρ τὰ πόρρω, ὕστερον δὲ τὰ ἐγγὺς ΤΟΣ χαὶ πῶς τὰ πόρρω; 
πο ἐμψυχόν ἐστι’ λέγων οὖν 
nov ἔμψυχόν ἐστι. τὰ ἐγγὺς δὲ 

πόρρω ἐστὶ τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἄψυχον, ἐ: 

“ζῷον᾽ δηλοῖ ὅτι ἔμψυχόν ἐστι" τὸ γὰρ ζῷ 
ὕστερον diaxpivouev’ ἐπειδὴ yap χαὶ ἔμψυχόν ἐστιν ὁ tx ὶ 

15 ἄλογα (ταῦτα γὰρ τὰ ἔμψυχα ἐγγύς εἰσι τοῦ ἀνθρώπου, ἐπε ae τῶν ἄρον 
e x \ v ς 

χων xt ἄνϑρωπος), φαμὲν “λογικόν᾽ χαὶ οὕτω τὰ “lice αὐτοῦ ae On 

Copev. τὸ τοιοῦτον δὲ ἐπὶ tod προχειμένου ὁρισμοῦ οὐχ ἔστι" πρῶτον yap 

τὰ ἐγγὺς διέχρινεν, ὕστερον δὲ τὰ πόρρω" λέγων τὸ χατὰ πλειόνων 

διαχρίνει τὰ χαϑόλου ἐκ τῶν μερικῶν, ἅπερ ἐγγύτερα αὐτῶν εἰσι, λέγων 

20 δὲ χατηορούμενον διέχρινε τὸ ἄσημον. ἔδει δὲ ὑᾶλλον πρῶτον τὴν 

ἄσημον διαχρίνειν, ἦτις πόρρω ἐστίν, ὕστερον ὃὲ τὴν σημαντιχήν, ἥτις 

προσεχής ἐστι. δεῖ οὖν, φασίν, ἀντιστρέφοντας λέγειν γένος ἐστὶ τὸ χατ- 

ηἸορούμενον χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ 

τί ἐστιν, ἵνα τὸ κατηγορούμενον ἐχβάλῃ τὸ ἄσημον, τὸ χατὰ πλειό- 
fe} ‘ 

γων διαχωρίσῃ 1 τὴν μεριχὴν ἐκ τῆς χαϑόλου, τὸ αν πο ων τῷ εἴδει 
τῷ or 

eo X 5 Pe 7 > ¢ € 

ἐχβάλῃ τὸ εἶδος, TO ἐν τῷ τί ἐστιν [ἵνα] διαχωρίσῃ τὰς ὑπολοίπους τρεῖς 

φωνάς, Snore ἴδιον καὶ συμβεβηχός. 
Ζητοῦσι δέ τινες εἰ ἄρα συμπεριέλαβεν 6 ὁρισμὸς οὗτος καὶ τὸ παρὰ 

, 

: 
ῃ 

, 7 as ‘ D7 > A IN} \ ’ iv: 

Πλάτων: χαϑόλου γένος, λέγω δὲ tas ἰδέας. ἀπὸ δύο GE τρόπων γινώ- 

30 σχομεν ὅτι οὐ συμπεριέλαβεν αὐτό, λέγω δὲ τὸ πρὸ τῶν πολλῶν. πρῶτον 
- ~ ¢ - ΄ 

μὲν ὅτι ἐχεῖνο ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι χατηγορεῖται, τοῦτο δὲ ἐν τῷ τί ἐστι. 

1 ἑαυτοῦ] αὐτοῦ V χατὰ] τῶν Καὶ 4 ante μέμφονται add. πρᾶξις ty’ V 

5 ὁρῶμεν .---ἐγγύς (7) om. KT 7 ξυλῆς T: ξύλων V διαχίρνει T post 

διαχρ. add. τις Καὶ 9 éx om. T 10 εἰσι TV δὲ] δὴ T ἔχει 

om. V 11 τὸ πόρρω TV (bis) post pr. πόρρω add. χωρίζει TV 

διαχωρίζει om. V 12 ἐπειδὴ ἔμψ. ἐστι om. K: ἐστι om. V 13 τὸ yap ζῶον 

ep. ἐστι om. Καὶ 14 ἐπεὶ Καὶ γὰρ ἔμψυχός ἐστι καὶ ὁ ἵππος T 
17 τὸ om. T τοιοῦτο V χαὶ ἐπὶ (sed xai del.) V 18 διέχρινον Καὶ 

τὸ om. Κα 20 τὸ] thy V ἔδει--- ἄσημον] ἣν πρῶτον V 20. 21 τὴν donuoy 

πρῶτον colloc. T 21 διαχρῖναι Καὶ 22 φησιν KT 22. 23 κατηγορού- 

μενον post τί ἐστιν (24) colloc. T 24 ἐχβάλλη V τὸ δὲ xata T 25 διαχωρίσῃ] 

χωρίση V 26 ἐχβάλλη TV τὸ (ante év)] xat T: om. V ἵνα delevi 

διαχωρ.} χωρίση T 28 συμπεριέλ. περιέλαβεν Brand. 80 τῶν om. KT 
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\ ~ » ~ ε -ὔ nm 59 ΜΝ δ aie 
χαὶ πῶς ἐν τῷ ὁποῖον τί ἐστι τὸ παρὰ [ἰλάτωνι λέξωμεν. αἱ ὁμοιότητες 

΄ 
‘ 

, ~ -- f) λα, ~ , + Ὁ ΄ ἐν τῷ ὁποῖον τί ἐστι χατηγχοροῦνται. προχείσϑωσαν χεφαλαὶ δύο, φάττης 
‘ ‘ 

\ ~ 5 2 7 2 ’ 5 ΖΝ s Ἁ , Αἱ la ‘ χαὶ περιστερᾶς, ἐπειδήπερ ἑοίχασιν ἀλλήλαις. διὰ οὖν τὴν πολλὴν ὁμοιότητα 
3 ~ ’ > \ δ ‘ ~ , a A ΄ ΄ ΄ , ~ ἐρωτῶμεν ποία ἐστὶν ἢ χεφαλὴ τῆς φάττης" ἰδοὺ at ὁμοιότητες ἐν τῷ 

‘ 
ia --ν Ρ , > ~ ν᾿ a\ id ~ ¢ ‘ ΄ ὁποῖον τί ἐστι χατηγοροῦνται. εἴρηται δὲ ὅτι λέγουσιν ἡμᾶς of χατὰ Πλά- σι 

τωνα x2) ὁμοιότητα ἐχείνων τῶν ἰδεῶν γενέσϑαι. εἰ οὖν τὸ μὲν ἐν τῷ 

τί ἐστι χατηγορεῖται, τὸ δὲ ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστιν, ὃ ὁρισυὸς οὗτος οὐ 

συμπεριλαμβάνε: χαὶ τὸ []λατωνιχὸν γένος. δεύτερον τὸ γένος τοῦτο συν- 

ὠνύμως χατηγορούμενον μεταδίδωσι τοῖς εἴδεσι χαὶ ὀνόματος ual πράγ- 

10 ματος, οἷον τὸ ζῷον μεταδίδωσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ ὀνόματος, ὅτι χαὶ 

ζῷον δύναμαι προσαγορεύειν τὸν ἀἄνϑρωπον, ἀλλὰ μὴν χαὶ πράγματος, ὅτι 

χαὶ τοῦ Cry ἡμῖν μεταδίδωσι" τοῦτο ὃὲ συνωνύμως χατηγορεῖσϑαι λέγεται. 

ἐπὶ δὲ τοῦ ἄλλου Ὑένους οὐχ ἔστι τοῦτο εὑρεῖν: εἰ γὰρ χαὶ ὀνόματος μετα- 

δίδωσιν, ἀλλ᾽ οὖν οὐχέτι χαὶ πράγματος" | τὸ μὲν γὰρ ἀΐδιον χαὶ ἀσώματον, 184- 
- 2 

15 ἡμεῖς δὲ ἐν γενέσει ἐσμὲν χαὶ φϑορᾷ χαὶ σῶμα ἔχομεν. ἐν οἷς ἢ πρᾶξις. 

Πρᾶξις 16’. 

Εἰ χαὶ ἀχριβὴς ὃ λόγος τοῦ γένους χαϑέστηχεν, ἀλλ᾽ οὖν ὅμως χινδυ- 

νεύει τὰ χατὰ τὴν ὕπαρξιν ὑπὸ τῶν τῇ ἀληϑείᾳ ἀντιλέγειν εἰωϑότων" ἀπορίαις 

γὰρ χατ᾽ αὐτοῦ οὐ ταῖς τυχούσαις χαϑοπλίζονται. ἀλλὰ πρῶτον χαὶ τὸ 

20 δοχοῦν αὐτοῖς ἀντιχεῖσϑαι εἰς χαχίαν αὐτοῦ μεταβάλλουσι: φασὶ γάρ: χαχῶς 

λέγετε συνωνύμως χατηγορεῖσϑαι τὸ γένος τοῦ εἴδους" τῷ γὰρ συνωνύμως 

χατηγορεῖσθϑαι ὀνόματος χαὶ πράγματος μεταδίδωσι τῷ εἴδει" εἰ GE μετα- 

δίδωσιν ὀνόματος χαὶ πράγματος τὸ γένος τῷ εἴδει, ταὐτόν ἐστιν εἶδος χαὶ 

γένος: οἷον τὸ ζῷον εἰ μεταδίδωσι τῷ ἀνθρώπῳ ὀνόματος χαὶ πράγματος 
> , \ \ X id » 4 ~ ΄ Ἂν Ν \ 25 (ὀνόματος μὲν χαϑὸ χαὶ ὁ ἀνϑρωπος λέγεται ζῷον, πράγματος δὲ χαϑὸ xat 

ὃ avipwros ὁμοίως οὐσία ἐστὶν ἔμψυχος αἰσϑητιχὴ ὥσπερ χαὶ τὸ ζῷον), 
οὐχοῦν ταὐτόν ἐστιν ὃ ὄνϑρωπος τῷ ζῴῳ: συμπεριλαμβάνει ἄρα ὃ ὁρισμὸς 
οὗτος χαὶ τὸ εἶδος. χατασχευάζουσι δὲ τοῦτο χαὶ διὰ συλλογισμῶν, ὅτι ὃ 

2 χν ὃ έν ἐστί: σὶ A , rs >) ΄ wv ὃ oc ἅ ΠΥ > τὴ ὯΝ ‘a Ων 

avipwros γένος ἐστι. φασὶ yap: εἰ ὃ ανῦρωπος ζῷον ἔστι, τὸ d& ζῷον 

1 χαὶ πῶς ἐν τῷ ὁποῖόν τι ἔστι om. Κα τὸ παρὰ πλάτωνι post χατηγορεῖται (p. 134,31) 

colloc. K τὸ παρὰ--ὁποῖόν τί ἐστι (2) om. V λέξωμεν] λέξομεν δὲ πῶς K 

2 προχείσϑωσιν] ὑποχείσϑωσαν γὰρ K 3 ἐπειδὴ παρεοίχασιν Καὶ : ἐπειδὴ παρέοιχαν T 

οὖν om. V 4 ἐρωτῶ KT 5 εἴρηται] cf. p. 115,10 6 γίνεσϑαι V 

ὃ δεύτερον δὲ T 8, 9 συνων.] ὁμωνύμως T 11 δύναται libri προσαγορεύεσθαι 

ὁ ἀνϑρωπος K 12 συν. χατ. λέγει T: λέγει συν. χατ. V 13. 14 μεταδίδωσιν 

om. Ὁ 14 zat (ante ἀσώματον) om. V 15 xat φϑορᾶ ἐσμὲν colloc. V 

ἐν οἷς δὴ xal ἣ πρᾶξις τετέλεσται T: om. V 16 πρᾶξις ιδ΄ om. V 17 καὶ 
om. Καὶ 18. τὰ om.) TV τὴν om. K ἀπορίας V 19 xatw- 

πλίζονται V ante πρῶτον add. zat Καὶ 20 αὐτοῦ om. Καὶ 21 λέγεται V 

τῷ scripsi: to libri 25 pr. xal om. T ante ζῷον add. xat V 

25. 26 6 (bis) om. V 26 ὁμοίως om, T zat om. Καὶ 28 ὃ supra ser. V 
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γένος, δυολογουμένως χαὶ ὁ ἄνϑρωπος γένος ἐστί. φαμὲν GE πρὸς αὐτοὺς 
“ ᾿ Ξε ‘ \ ~ s 

ὅτι πλανᾷσϑε: μὴ ywwoxovtes yap ὅτι χατὰ τὸ πρᾶγμα μεταδίδωσι τὸ 

vévos τῷ εἴδει ὀνόματος ual πράγματος, οὐχὶ δὲ χατὰ τὴν σχέσιν, λέγετε 
5 > ΄ ΄ ἘΞ ΕΝ 

ταὐτὸν εἶναι γένος ual εἶδος: διαφέρει γὰρ τὸ γένος τοῦ εἴδους, κἂν μετα- 

5 δίδωσιν αὐτῷ ὀνόματος χαὶ πράγματος, χαϑὸ χατὰ τὴν σχέσιν οὐ μεταδί- 
x , , ~ VWs a~ , 7 

δωσί τί ποτε τῷ εἴδει" εἰ γὰρ ustedidov,. χαλῶς dy ἐλέγετε. ef ἐδείχϑη 

οὖν ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστι γένος χαὶ εἴδος, σαφὲς ὅτι χαὶ ἢ γένος συνίσταται 

χαὶ ὃ δρισμὸς αὐτοῦ ἄλλο τι οὐ συμπεριλαμβάνει. 
΄ a , b] ‘ ~ 5 ΄ ΄ ΄ 

Δεύτερον δὲ πάλιν ἐγχαλοῦσι λέγοντες ὑπὸ ἁμαρτίαν ἀνάγεσθαι τ 
΄ αλ > ~ > ἃ μ᾿ σ΄ \ \ > ν \ 

10 γένος, χαϑὸ πολλαχῶς οὐ λαμβάνεται ὥσπερ χαὶ τὸ sidocs ἔστι yap 
> 5 \ x , σ ε 2 Zinee QO” at 

Ἀριστοτελιχὸς χανὼν φάσχων ὅτι ὁσαχῶς λαμβάνεται ϑάτερον τῶν ἄντι- 

χειμένων, τοσαυταχῶς χαὶ τὸ ἕτερον: εἰ οὖν τὸ γένος χαὶ τὸ εἶδος τῶν 
΄ , > 5 ~ Αι , \ 3> ΄ Ἁ ‘ 

moos τί εἰσι, πολλαχῶς ὃὲ λαμβάνεται τὸ εἶδος (λέγω γὰρ xat 
\ \ ΄ \ ald ΄ Oo , ~ , ἣν ’ὔ 

χαὶ ἵππον χαὶ χύνα χαὶ ἄλλα τινά, ἅπερ μόνῳ τῷ Cow intel eee 
ie 

> 
15 χαὶ τὸ ζῷον πολλαχῶς λαμβάνεσθαι ὥσπερ χαὶ τὸ εἶδος. νῦν GE εἰ τοῦτο 

ob γίνεται (πολλὰ γὰρ τὰ εἴδη, Ev δὲ τὸ γένος), ΠΡ ΟΊ Ἐν ἁυαρτία 
Y> 

μεγάλῃ τὸ τοιοῦτον περιπίπτει. οὔτε γὰρ δύνασαι εἰπεῖν ὅτι ἑνὸς εἴδους fae 

aeons Vas L φυσιχῶς, χατὰ συμβεβηχὸς δὲ TON Gey, ἐπεὶ τούτῳ τῷ λόγῳ 

οὔτε γένος ἐστί: ΤΣ γὰρ τὸ χατὰ πολλῶν εἰδῶν nee case τὸ ἑνὸς 
90 ee χατηγορούμενον οὐχέτι λέγεται γένος. φαμὲν δὲ πρὸς αὐτοὺς ὅτι οὐ 

yar ἀριϑυόν | φησιν ὁ ᾿Αριστοτέλης ἀντιχεῖσθαι τὰ τοιαῦτα χαὶ ὁμοίως 184» 

λαυβάνεσϑαι, ἀλλὰ χατὰ τὴν φύσιν. ἀμέλει: χαὶ ἕνα πατέρα φαμὲν πέντε 

υἱῶν εἶναι πατέρα, τοσαυταχῶς δὲ τοὺς υἱοὺς λαμβάνεσθαι ὁσαχῶς χαὶ ὃ 

πατήρ᾽ χαὶ ya [ΟἹ ov x 2 SS al >. [ΟἹ = = os = ἀριϑυῷ τὸν πατέρα παρέχονται, ἀλλ᾽ οὖν 

25 ὅμως πάντες μιᾷ φύσει ἀντίκεινται τ eee 0 Bonen χαὶ ὃ εἷς υἱός. ce 

A7jhot 

πολλοὺς ἀριστεροὺς οὐ χατὰ τὴν αὐτὴν φύσιν eee τῷ δεξιῷ εὕρωσιν. 

εἰ οὖν πᾶντες οἵ ἀρίσξε μοι ὡς τ: οἱ τῷ stu ἀντίχεινται, ἀνεπίληπτος 

o- 30 6 λόγος χαϑίσταται. οὐχ ἔστιν ἄρα ἄτοπον τὸ εἶδος πολλαχῶς λαμβανό- 
e >> - ΄ - 

evov ὡς ἕν εἶδος τῷ γένει ἀντιχεῖσϑαι. 
Ἕ Oo 

Τρίτον λέγουσιν ὅτι ὃ ὁρισμὸς οὗτος τὸ χαϑόλου γένος οὐ συμπερι- 
¢ λαμβάνει: εὑρίσχομεν yap ὅτι τούτου τοῦ χαϑόλου γένους οὐχ ἔστιν ἄλλο 

2 πλανᾶσϑαι V! 3 THY om. V λέγετε KT?: λέγεται T!V ὃ αὐτῷ 

om. V 6 εἴδε!] γένει Καὶ 7 ὅτι (post σαφὲς) om. K 11 6 ἀριστοτ. T 

χανὼν ἀριστοτ. colloc. V (cf. Top. A 15 p. 1000 18 sq.) φάσχων χανὼν colloc. T 

13 ante τὸ εἶδος eras. zat Καὶ 14 κύνα xat ἵππον colloc. KT ἀντίκεινται T 

ὥφελε V 15 ὥσπερ] ὡς Καὶ εἰ supra ser. K; malim ἐπεὶ 17.19 an 

οὐδὲ ὃ 11 δύναται KV 18 ἐπεὶ] ἐπὶ KV 18. 19 τούτω γὰρ τῶ λόγω 

οὐχ ἔστι γένος Κα 19 ἐστί γένος om. V post γάρ add. ἐστι Καὶ πολλῶν] 

πλειόνων V τὸ (ante ἑνὸς) om. TV 20 οὐχέτι] οὐ T 21 6 om. V 

22 τὴν om. Κα φαμὲν wat. coll. T 23 τοὺς υἱοὺς--οὐχ ἄτοπον δὲ τοῖς (p. 138,16) 

om. V post υἱοὺς add. οὐ T: supra ser. Καὶ 24 χαὶ yap et] el γὰρ T 

παρέρχονται Καὶ 25 πάντες om. K ἀντίκειται K} 30 πολλαχοῦ T 

99 γένους Paris. 2089: γένος KT 
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\ 

ὲ Ξ re ἰονεὶ TO χατηγορούυενον ἐπανοβεβιχὸς τοί ὃ γέν παναβεβηχός, οἱονεὶ τὸ Ber Π0  εὐοὺ ἐπαναβεβηχὸς. τούτου τοῦ γένους" 
> ᾿ ΄ > \ “ἡ = σι 

ἐχ (Ap τούτου τοῦ χατηγορουμένου ἐστὶν ἣ τὸ μεριχὸν ἣ τὸ χαϑόλου: 
ΠΑΝ A ὃ 

τῇ γὰρ προτεραίᾳ διείλομεν τὸ χατηγορούμενον εἴς τε τὴν μεριχὴν χαὶ 
> \ ΄ ΄ ΄ a. ~ ry ΄ c 

εἰς τὴν χαϑόλου φωνήν" τούτου δὲ τοῦ χαϑόλου γένος ὃ προχείμενος δρισμὸς 
a > ᾿ , 9 ‘ a\ ‘ ~ 5 ’, \ 5 

20007, οὐχὶ ὃὲ χαὶ τοῦ ἐπαναμεβηχῦτος. φαμὲν δὲ πρὸς αὐτοὺς ὅτι εἰ ( ς σι 

χαὶ πιϑανή ἐστιν ἢ ἀπορία, ἀλλ᾽ οὖν εὐχερὴς ἣ ἐπίλυσις" ὃν γὰρ λόγον 
A SN 2) 7 ΄ ~ 

ἐπὶ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ χαϑόλου ae τὸν αὐτὸν xat ἐπὶ τούτου τοῦ 
΄ \ ry Le Cea A) rd at - a ρ ΄ " VN ¢ ὁρισμοῦ λέξομεν" ὡς γὰρ ἐχεῖνος ὁ δρισμὸς πάντα ὁρισμὸν ὁρίζων χαὶ ξαυ- 

\ OD o \ ΄ ΄ δὴ 7» , e , \ ἂν “€ 

τὸν ὁρίζει, οὕτω χαὶ ὃ Onto ὃς οὗτος τὸ πὴ γένος ὁρίζων χαὶ τὸ ὕπερ 

10 pep aed: ὁρίζει. λέγων γὰρ τὸ χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων τῷ 
, 

εἴδει ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενον συμπεριλαμβάνει dua χαὶ τὸ 

περβεβηχὸς γένος" καὶ αὐτὸ γὰρ χατὰ πλειόνων xal διαφερόντων τῷ εἴδει: 

χατηγορεῖται. οὐχ ἔστιν οὖν ἄτοπον εὑρεθῆναι χαὶ ἄλλο ὑπερβεβηχὸς συῳ- 

περιλαμβανόμενον ὑπὸ τοῦ ὁρισμοῦ τῶν χαϑόλου τ 

15 Τέταρτον ἐπαποροῦσι λέγοντες ὅτι οὐ χαλῶς ἔχει ὃ ὁρισμός" ἔστι 
/ / ,~ ~ > > 

γὰρ καϑόλοηυ γένος χατηγορούμενον πολλῶν οὐ τῷ εἴδει μόνον διαφερόντων, 

ἀλλὰ χαὶ τῷ γένει. ὥφειλεν οὖν ὁ ὁρισμὸς ἔχειν οὕτως" τὸ χατὰ πλειόνων 
5 ΄ ~ ΄ - > ~ 

χαὶ διαφερόντων τῷ γένει xal τῷ εἴδει ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενον. 
/ ἀπὸ παραδειγμάτων ὃξ λέγουσι πῶς ἔστι τινὰ γένη χατηγορούμενά τινων 

~ , a / t ~ 

20 τῷ γένει διαφερόντων. ἧἣ οὐσία χατηγορεῖται ἐμψύχου ual ἀψύχου" ἔστιν 
‘ 

οὖν 7 οὐσία γένος χατηγορούμενον χατὰ πλειόνων οὐ τῷ εἴδει μόνον δια- 

φερόντων ἀλλὰ χαὶ τῷ γένει. οἷον τὸ ἔμψυχον 7 ζῷον 7 ζῳόφυτον ἣ 

φυτόν. ταῦτα δὲ οὐ μόνον τῷ εἴδει διαφέρει ἀλλὰ χαὶ τῷ γένει: τούτων 

γὰρ τὸ ἔμψυχον χατηγορεῖται ὡς γένος ἄλλων. τινὲς δὲ | πρὸς ταῦτα 185: 

25 ἀπολογούμενοι οὕτω φασίν, ὅτι πρὸς τὰ ἄνω εἴδη φαμὲν τὰ τοιαῦτα (οἷον 

ἔμψυχον χαὶ τὸ ἄψυχον πρὸς τὴν οὐσίαν εἴδη εἰσί), ups δὲ τὰ χάτω 
ἔνη, οἷον τὸ ἔμψυχον “πρὸς τὸ ζῷον ζῳόφυτον χαὶ φυτὸν γέ Rete ἤξνη; wyoyov “πρὸς τὸ ζῷον ζῳόφυτον χαὶ φυτὸν γένος ὑπάρχει. 

x 
ι 

»ν 2 - 27 

χαὶ ἔστι μὲν ἣ τοιαύτη ἀπολογία πιϑανῶς εἰρημένη, οὐχ ἀκριβὴς δέ: τὸ 
Νἢ 5 νὴ σ v oO yy ~ 

yap ahyves οὕτως ἔχει: φαμὲν γὰρ ὅτι τὸ χαϑόλου γένος χατηγορεῖται χα 
, ~ , J ~ ὟΝ 

80 πλειόνων διαφερόντων τῷ γένει χαὶ πλειόνων διαφερόντων τῷ εἴδει, χα 
σ > ~ ~ , ~~ Ν >) ~ 

ὅπου μὲν Sea σύν των τῷ γένει, ἐχεῖ πάντως χαὶ τῷ εἴδει, ὅπου δὲ τῷ 
Y> , ~ \ ~ ~ 

εἴδει διαφερόντων χατηγορεῖται, οὐ πάντως ἐχεῖ xat τῷ γένει. τοῦ μὲν 
> ~ ~ , \ ~ πρώτου ἐστὶ τοῦτο παράδειγμα" ἢ οὐσία χατηγορεῖται τοῦ ἐμψύχου χαὶ τοῦ 

Y> > <M ka ~ \ > ΄ ~ / > \ . 4 ~ ~ 

ἀψύχου" ταῦτα γὰρ διαφέρει τῷ γένει, ἀλλὰ μὴν χαὶ τῷ εἴδει. τοῦ dsv- 

1 ἐπαναβ.] ἐπάνω K 3 τῇ γὰρ Tpotepata] οὕτω γὰρ τῇ προτέρᾳ T (cf. p. 133,17 sq.) 

7 ἐλέγομεν] cf. p. 14,29 8 λέγομεν T δρισμιὸν iter. Καὶ 9 οὕτω] οὗτος ΤΊ 

6 δρισμὸς om. K post οὗτος add. zat T 9. 10 ὑπεραναβεβ. 

10 ὁρίζει om. T 12 xatad om. T 18 ἄλλον ὑπερβεβηχότα T 15 ὁρισμὸς 
οὗτος Τ΄ 16 μόνω T 19 ἔλεγον Τ' χατηγ. γένη colloc. Καὶ 20 ἀψύχου 

χαὶ ἔμψψυχου colloc. Καὶ 21 οὖν] δὲ Καὶ μόνω T! vet in mrg. 

suppl. K 23 ταῦτα--ἄλλων (24) ante οἷον (22) transponas 24 γὰρ] δὲ T 

ὡς γένος ἄλλων om. T 26 post pr. πρὸς add. μὲν K 30 post πλειόνων add. 
zal Καὶ γένει καὶ πλειόνων diay. τῶ om. Κα 33 οὐσία] φύσις Καὶ 
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τέρου ὃὲ τοῦτο τὸ ζῷον χατηγορεῖται τοῦ ἵππου xat τοῦ ἀνθρώπου χαὶ 

ἄλλων τινῶν" ταῦτα δὲ διαφέρει τῷ εἴδει, οὐχέτι δὲ ual τῷ γένει" ὁ γὰρ 
» x ~ ΄ 
ἄνϑρωπος μόνον εἶδός ἐστιν. ἐπεὶ οὖν ἀεὶ τὸ γένος χατηγορεῖται πλειόνων 

διαφερόντων τῷ ε ει, οὐχ ἀεὶ δὲ διαφερόντων τῷ γένει, ἀναγχαίως ὁ [Top- 
> 4 

ι 
, A \ Ὁ 

5 Φυρίος προς TO AE ἀποβλέπων TO διαφερόντων τῷ εἴδει εἶπεν, οὐχὶ δὲ τῷ 

ust ἐξ οὐσιωδῶν φωνῶν συγχείμενοι τὸ ἀεὶ ϑέλουσιν 
yy. pa ae >i ¢ ἣν 7a \ .} Qs \ » > ant ΔΝ 4 

ἔχειν: εἰ δὲ αἱ οὐσιώδεις φωναὶ οὐ ϑέλουσι ποτὲ μὲν εἶναι ποτὲ OF μὴ 
> \ / 552) - > ͵΄ che Pin ~ A 5) 

εἶναι, GAN ἀεὶ εἶναι, ἀναγκαίως τὸ διαφερόντων τῷ γένει μὴ ἀεὶ ὃν παρ- 
ἥχεν ὁ [Πορφύριος. 

Rt fice Vv \ \ ¢ x - ν ΄ \ oa 5 Le 10 [Πέμπτον ἔτι φασὶν tov δρισμὸν χαχῶς ἔχειν λέγουσι γὰρ ὅτι οὐ μόνον 
τῷ γένει ἁρμόζει ὃ δρισμὸς οὗτος, ἀλλὰ ual τῷ εἴδει" τὸ γὰρ ἁπλῶς εἶδος 

> 5 χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων τῷ εἴδει χατηγορεῖται᾽ ἔστι γὰρ ἐν ἐμοὶ 
Ἐν αὐτο \ > Sy > τ \ Ἀ x > σ ~ Y> \ 

εἰδος χαὶ ἐν τῷ ἵππῳ εἶδος, ἀλλὰ μὴν χαὶ ἐν ὅλοις τοῖς εἰδεσι. φαμὲν 

δὲ πρὸς τοῦτο ὅτι τὸ ἁπλῶς εἶδος γένος ἐστί: τὸ γὰρ ἐν ἐμοὶ χαὶ ἐν τῷ 
σ 5 ΄ 4 5 ~ \ us , b) ν I ΓΙ ΓΙ ia ~ 4 

ἵππῳ χαὶ ἐν τῷ χυνὶ εἶδος γένος ἐστίν. ἀλλὰ μὴν χαὶ 7 ἁπλῶς διαφορὰ 

γένος ἢ οὖσα ἐν ἵππῳ χαὶ χυνὶ χαὶ ἄλλοις. οὐχ ἄτοπον ὃὲ τοῖς τοιούτοις 

ἁρμόζειν χαὶ τὸν δρισμὸν γένους τάξιν ἐπέχουσι. τῇ μέντοι τοιᾷδε διαφορᾷ 
\ ie ~> _ Yo 5 [τ ΦΈΖΕΣ 

Xl τᾷ τοιῳὸς εἰόξει οὔχ ἁρμόσει. 

Πρᾶξις te’. 

8 X ΄ , . a 

20 p.2,15 Ὃ xat ὑπογράφοντες ἀποδεδώχασιν. 

Vv 5 —_ ᾿ς ’ὔ ~ Ὡς 2 ~ : ree SS aN ‘ QQ = 

Εἴπομεν ἐν τῇ ϑεωρία πῶς Ex τῆς ἀσήμου φωνῆς THY σημαντιχὴν δεῖ 
~ > 4 \ τη} leg N Be peas μι e , 

πρῶτον διαστέλλειν, χαὶ et0’ οὕτως τὴν σημαντιχήν: αὐτὸς 6& ὁ [Πορφύριος 

τῆς σημαντιχῆς διαστολὴν ποιεῖται ἐάσας τὴν διάχρισιν τῆς ἀσημάντου χαὶ 

σημαντιχῆς. ἔστιν οὖν ἢ σημαντιχὴ 7 χαϑόλου ἣ μεριχή. ἐλλιπὴς δὲ Fj 
΄ > , ” ‘ , \ Q? 2& v ΄ 

τοιαύτη διαίρεσις" οὔτε γὰρ συμπεριελάβομεν τὴν χαῦ ἕχαστα" ἄλλη γάρ bo σι 

ἐστιν 7 μεριχὴ χαὶ ἄλλη ἢ χαϑ’ ἕκαστα: ἢ μὲν γὰρ μερικὴ ἀόριστος ἐστιν 

οἷον τὶς ἄνϑρωπος, 4 δὲ xa? ἕχαστα δριστὴ οἷον Σωχράτης. δεῖ οὖν λέγειν | 
ὅτι ἢ σημαντιχὴ ἣ χαϑόλου ἐστὶν ἢ χαϑ᾽ ἑνός: λέγων γὰρ xad’ ἑνὸς δηλοῖς 18» 
χαὶ τὴν μεριχὴν χαὶ τὴν χαϑ᾿ ἕχαστα" ἕν γάρ τι δηλοῦσιν: ἀμέλει χαὶ ἀνϑορί- 

80 ζονται" τί ἐστι μεριχόν;: xad? ἕχαστα πλανώμενον. τί ἐστι xad’ Exacta; 

ὑεριχὸν ὡρισμένον. ἀλλὰ xat πάλιν οὕτω λέγοντες ἐλλιπῇ τὸν λόγον ἐῶμεν" 

1 todto om. T τοῦ (bis) om. T 3 post πλειόνων add. zat T 

4 ἀναγκαίως om. T 5 οὐχὶ δὲ] οὐ phy δὲ Καὶ 8 ὃν Paris. 2089: ὄντων KT 
13 zat ἐν τῶ ἵππω εἶδος in mrg. suppl. K 14 δὲ] γὰρ T τὸ (ante ἁπλῶς) 

om. T τὸ yap—yevos ἐστιν (15) om. T 16 ἡ (ante οὖσα) om. T 17 xat} 
οὐ V! 17. 18 ἡ μέντοι τοιάδε διαφορὰ V 18 τῷ τοιῷδε] τῶδε τῶ K? 

τοιῶδε TV 19 Πρ ΕΞ 16° T: om. V 20 6 om. T 21 φωνῆς Paris. 2089: 
om. KTV 22 σημαντιχήν] ἄσημον T: ἀσήμαντον V 25 οὔτε] οὗ K; an 

οὐδὲ ? συμπεριέλαβε Καὶ τὴν] τὰ Καὶ 21 δριστὴ] ὡρίσϑη V: om. T 

28 δηλοῖ V 29 πλανώμενον] λεγόμενον Καὶ 81 λέγοντες om. V f μ 19 Ὶ 

᾿ξ ia ΚΝ 
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‘ \ ΄ , ΄ > ~ = Be 

τὰς YAP δμωνύμους φωνὰς παρήχαμεν' οὔτε γὰρ ἐν τοῖς xa’ ἑνός εἰσι, 
X\ ‘ , NES ~ Ὑ > ~ , 7 ‘ 

χαϑὸ πολλὰς φύσεις δηλοῦσιν, οὔτε ἐν τοῖς χαϑόλου, χαϑὸ τὸ χαϑόλου χαὶ 
b} s \ ΄ 7D fo oh i \ 

ὀνόματος χαὶ πράγματος μεταδίδωσιν, αἱ GE δυιώνυμοι φωναὶ μόνον ὀνόματος. 
. be? la \ ΄ Ωσ 3 ov ΄ - , « " 

οει οὺν λέγειν χατὰ πλειόνων, va Ἢ Οὑτῶς ἢ οιαιρεσις" Ἢ σημαντιχὴ 

= ee ΤΆ \ , ees x BS) IGE ae , ἊΝ \ ‘ . ΄ 

5 φωνὴ ἤτοι χατὰ πλειόνων ἐστὶν 7 χαϑ᾽ ἑνός. λέγων δὲ τὸ χατὰ πλειύνων 

͵ ‘ ‘ 

, 

5 , ‘ ‘ ΄ , \ , . ~ ΄ 

εἰσφέρεις χαὶ τὰς ὁμωνύμους χαὶ τὰς συνωνύμους. χαὶ περὶ μὲν τῶν ὁμω- 
΄ > y τς ~ τ 

γύμων οὐχ ἔστιν ἡμῖν ἐνταῦϑα φροντίς, περὶ ὃΣ τῶν συνωνύμων" αὗται 
A e ΄ \ ΄ \ Ἀ ΡῚ ~ > 

γὰρ αἱ πέντε φωναὶ συνώνυμοί εἰσι. χαὶ ὅταν μὲν ἐν ty τί ἐστι χατηγο- 
< ‘ 

ρῶνται, δηλοῦσιν ἢ τὸ γένος ἣ τὸ εἶδος, ὅταν δὲ ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστιν, 
> ΟῚ aw ~ > ~ a , ~ aw 

10 εἰ μὲν οὐσιωδῶς χατηγοροῦνται, δηλοῦσι τὴν διαφοράν, εἰ GE ἐπουσιωδῶς, 
5 X ij , QS) ~ lé > ΙΝ ΄ ΄ 

εἰ μὲν μίαν φύσιν δηλοῦσι, τότε τὸ ἴδιον, ef GE χοινόν τι σημαίνουσι, τότε 

τὸ συμβεβηχός. 

9.15 =() χαὶ ΄ “ A 

pe 2ato l UTOYPAQOVTES. 

c , γ \ fe 5 > ΄ > ΄ ΄ αν τ δ᾽ 

Διὰ τί οὐχ εἶπεν “ὑπογράφων᾽, ἀλλ ὑπογράφοντες; διὰ τοῦτό φασιν, < 

᾿ x > σ Y> ~ ~ 

15 ἵνα δείξῃ τὸν ὁρισμὸν μὴ εἶναι ἴδιον, ἀλλὰ τῶν Περιπατητιχῶν, οἷς εἶπε 

παραχολουϑεῖν. ἣ 

p-2,17 Τῶν χατηγορουμένων τὰ μὲν χαϑ᾽ ἑνὸς λέγεται μόνου ὡς 

Διάχρισιν ποιεῖται τῆς σημαντιχῆς, ἵνα δείξῃ πῶς διαχρίνει τὸ γένος 

20 ἐχ τῶν σημαινουσῶν φωνῶν. ἥμαρτε δέ, ὡς εἴπομεν, μὴ διαχρίνων τὴν 

ἄσημον πρῶτον ἐκ τῆς σημαντιχῆς. χαὶ εἶθ᾽ οὕτως τὴν σημαντιχὴν ex τῆς 

χατὰ πλειόνων καὶ χαϑ᾽ ἑνός. εἴπομεν δὲ ὅτι χαλῶς εἶπε καῦ᾽ ἑνὸς χαὶ 
\ > aN Fens ΥΝ, ehh = Dies Χ 3 9 σ᾽ λέν oe vs ΄ 

nat οὐχὶ μερικήν" ἔμελλε γὰρ ἐᾶν τὴν xav Exadta λεγὼν τὴν PEplKyy. 

p. 2,18 Οἷον Swxpatys xat τὸ οὗτος χαὶ TO τοῦτο. 

25 Διὰ τῶν προχειμένων παραδειγμάτων δηλοῖ χαὶ τὴν xa)’ Exacta χαὶ 

τὴν μεριχήν: ἐν μὲν γὰρ τῷ λέγειν Σωχράτης δηλοῖ τὴν xa’ ἕχαστα 

(ὥρισται yio), ἐν δὲ τῷ λέγειν οὗτος χαὶ τοῦτο δηλοῖ τὴν μεριχήν᾽ 
»7 , \ ~ 2 ~ ἂν 37 2 ~ > ¢ , 

ἀόριστον yap τὸ τοῦτο ἐχεῖνο, χαϑὸ δύναται cy πολλοῖς εἶναι, ὃ μέντοι 
, >) ὔ > > > ‘> 

Σωχράτης οὐ δύναται εἶναι ἐν ᾿Αλχιβιάδῃ. 

2.3 χαὶ (ante ὀνόματος) om. V 3 χαὶ πράγματος iter. T δὲ Paris. 2089: 

yap KTV 4 οὕτως om. V 5 φωνὴ om. V 8. 9 χατηγοροῦνται T 

9 ἢ (ante τὸ γένος) om. K 11 τότε (bis) om. Κα ct Paris. 2089: om. KTV 

14 ante διὰ add. xat T: ζητεῖτε V ὕπογρ. οὐχ εἶπεν colloc. V ὑπογράφων 

Paris. 2089: ὑπογράφω KTV διὰ τοῦτό φασιν] φασὶ δὲ ὅτι διὰ τοῦτο ὑπογράφοντες καὶ 

οὐχ ὑπογράφω εἶπεν T: om. V 15. 16 εἴπε παραχ.] παραχολουϑεῖ V 11 τῶν γὰρ 

zat. Porph. 20 δὲ om. V 21 ἐχ τῆς] ἐν τοῖς V 23 ἔμελλε---μεριχήν 

om. KT 24 τὸ ante τοῦτο om. TV 25 ante διὰ add. καὶ T 

25.26 καὶ thy μερικὴν -ἕκαστα om. Κα 27 οὗτος καὶ] ἐχεῖνο KV 28 to om. V 

éxetvo om. V δύνανται KT 
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\ Υ̓ ,~ τ \ , \ 5 \ / v Ἁ 5 “ὦ 

Καλῶς εἰπε χατὰ πλειόνων χαὶ οὐχὶ χαϑόλου: ἤμελλε γὰρ ἐᾶν τὰς 

δυωνύμους φωνὰς λέγων χαϑόλου. 

p.2,19 Καὶ τὰ συμβεβηχότα χοινῶς ἀλλὰ μὴ ἰδίως τινί, 

35 

5 Καλῶς εἶπε χοινῶς τὸ συμβεβηχὸς Nee ee zat μὴ ἰδίως: ὅταν 

γὰρ ἰδίως ληφϑῇ, τότε οὐ χατὰ πλειόνων λέγεται τὸ ais ἀλλὰ 
‘ 

ee > ς ~ %F\> > 
zal) ἑνός, οἷον ἢ οὐλὴ τοῦ Οδυσσέως ἴδιον συμβεβηκός ἐστιν, οὐχέτι δὲ 

Laat 
φέρεται τοῦτο χαὶ ἐπὶ ἄλλου. τὸ μέντοι λευχὸν χαὶ μέλαν χοινὰ συμβεβη- 

nota εἰσὶ χαὶ χατὰ πλειόνων φέρεται. 

10 Ρ. 23,31 Συμβεβηχὸς δὲ οἷον τὸ λευχόν, τὸ μέλαν, τὸ χαϑέξεσϑαι. 

2) ητεῖται διὰ τί ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων φωνῶν | ἕν παράδειγμα παρατίϑε- 186r 
ται πρὸς μίαν χαὶ ἑχάστην, ends τοῦ συμβε βηκότος a παρέϑετο. φαμὲν 

O& ὅτι διττοῦ ὄντος τοῦ συμβεβηκότος (τὸ μὲν γὰρ χωριστόν ἐστιν ὡς τὸ 
A 

ἐν ἡμῖν λευχόν, τὸ δὲ ἃ Uae ὡς τὸ ἐν Αἰϑίοπι μέλαν), διττὰ χαὶ τὰ 

15 παραδείγματα παρατίϑεται ἀπὸ ὀνομάτων χαὶ ῥημάτων. χαὶ διὰ μὲν τῶν 

~ 5 σ Tot τὸ χωριστόν: ὥσπερ (ce τὰ Piles χρόνῳ uwsta- 

πίπτει, οὕτω χαὶ τὸ χωριστὸν συμβεβηχὸς χρόνῳ μεταπίπτει. 

΄ Ν na ΄ 

ὀνομάτων δηλοῖ τὸ ἀχώριστον (τὰ γὰρ ὀνόματα ὑπ οὐ μεταπίπτει), διὰ 

δὲ τῶν ρηυάτων ὃ 

- ἊΝ Ly. ὃ ce Nes 2 ne | . 

p. 2,22 Τῶν μὲν οὖν χαϑ' ἑνὸς χατηγορουμένων διαφέρει τὰ | 

20 (évy τῷ χατὰ πλειόνων ἀποδοϑέντα χατηγορεῖσθϑαι. 

“ 5 ἊΝ ~ ? ς Ἁ l4 \ , ~ ~ ‘ Εἰπὼν ὅτι τῶν xa? ἑνὸς διαφέρει τὰ γένη τῷ χατηγορεῖσϑαι χατὰ 
πλειόνων, λέγει πάλιν πῶς διαφέρει τῶν χατὰ πλειόνων. 

yy 

p. 2,27 OT οὐ τῷ εἴδει διαφέρουσιν ἀλλὰ τῷ ἀριϑμῷ. 

3 . 

Τὰ γὰρ ἄτομα εἴδει οὐ διαφέρει, ἀλλὰ ἀριϑμῷ. 

2 ἐᾶν om. Καὶ 3 post φωνὰς add. συμπεριλαμβάνειν Καὶ λέγων om. V ἢ 

5 καλλῶς V τὸ συμβ. χοινῶς colloc. V 6 ληφϑῆ Paris. 2089: ληφθείη ΚΥΥ 
7 ὀδυσσέος T 10 οἷον ante συμβ. transp. T: om. V 11 ζητεῖται δὲ TV τ 
12 χαὶ om. T 13 δὲ om. V yao om. V 19 ἑνὸς μόνου Porph. e 

20 τῷ xata TA. ἀποδοϑ. xatyy. V: τῷ χατὰ πλ. ταῦτα xatny. K: tH χατὰ TA. χατηγ. ἀπο 

do}. T: τῷ ταῦτα χατὰ wh. ἀποδοῦ. xatny. Porph. 21 εἰπὼν] λέγει T: λέγει οὖν V ἃ 

22 λέγει γὰρ T post διαφέρει iter. τὰ γένη---διαφέρει V 23 διαφέρουσιν ἀλλή-, 

λων Porph. 24 διαφέρουσιν Καὶ post ἀριϑμῷ add. χαὶ τὰ εἴδη οὐ διαφέρει εἴδει, 
ἀλλ᾽ ἀριϑμῶ V ἂχ: 
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p.3,1 “AAW οὐχὶ τῷ ἀριϑμῷ μόνον. 

ς ~ co” Ses iin 4 ΞᾺι 

O γὰρ βοῦς χαὶ ὃ ἄνϑρωπος οὐ tu ἀριϑμῷ διαφέρουσιν, ἀλλὰ τῷ εἴδει. 

‘ow > , ε 
31 Tod ὃδὲ ἰδίου διαφέρξε' τὸ yévoc, ὅτι τὸ μὲν ἰδιον ἐνὸς 

x 2 y ~ a ς Ε ee 
ἴδους, οὗ ἐστιν ἴδιον, χατηγορεῖται χαὶ THY ὑπὸ τὸ εἶδος ἀτό- 3 ’ 11 

5 ων, WS TO γελαστιχόν. 

Ob; ὥσπερ ἐν τῇ Dew ta. ἐλ ἔγομεν δια DED ιν τὸ γένος τοῦ t Ot 76 Tel τῇ pt ελεγομξ 9) ΦΞρ ι Ἵ eyos τὸ OLOD, 

Ἁ A ΣᾺ ~ ΄ / > 

χαϑὸ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται τὸ γένος, ἐν ὃ 
Χ > [τῷ \ σ 5 ~ 

ἴδιον, οὕτω χαὶ ἐνταῦϑα φησι" λέγει γὰρ ὅτι ἐν τῷ he ἵ (ety δια Ἔρούθων 

~ Y> 3 , \ τ» \ \ ΜΆ \ > 

τῷ εἴδει ἐχβάλλομεν tO εἶδος zat TO ἴδιον, TO μὲν B05 χαϑὸ οὐ ὃδιχ- 

10 φερόντων τῷ εἴδει χατηγορεῖται, ἀλλὰ τῷ ἀριϑμῷ, τὸ δὲ ἴδιον, χαϑὸ ἑνὸς 
εἴδους χατηγορεῖται, οὗ ἐστιν ἴδιον, χαὶ τῶν inion ν τοῦ εἴδους: τὸ γὰρ 

Ὁ: ΄ > 4 ~ δι» 

Ἱελαστιχὸν. ἀνθρώπου μόνου χαὶ Σωχράτους, τὸ ὃξ γένος πολλῶν εἰδῶν 

χατηγορεῖται. 

συμβεβηχότων δια- 

ἐστι χατηγοροῦνται. 

Φησὶν ὅτι εἰ χαὶ χατὰ πλειύνων χαὶ διαφερόντων τῷ εἴδει χατηγο- 

ροῦνται af διαφοραὶ χαὶ τὰ συμβεβηχότα, GAN οὖν ὅμως τὸ μὲν γένος ἐν 

τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται. ταῦτα δὲ ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι. πόϑεν δὲ ὄζλον 
t i ’ fl . 

εἰ τὸ μὲν γένος ἐν τῷ τί ἐστὶ χατηγορεῖται, αἱ ὃξ διαφοραὶ χαὶ τς συμ- ΐ 

30 βεβηχότα ἐν τῷ ὁποῖόν τί 

τὴν ἀπόχρισιν ποιεῖ, ἢ δὲ ἀπόχρισις τὴν χατηγορίαν δηλοῖ" apariiy γὰρ 
ς ~ 3 ‘ ia 1G δ) ΞῚ 7 cm δὰ Ἃ Lee} \ \ Ἂν \ ποῖος ἐστὶν ὁ ἄνϑρωπος; ἀχούεις “7 λευχὸς ἣ λογιχός᾽, χαὶ τὸ μὲν λευχὸν 

τὸ συμβεβηχὸς δηλοῖ, τὸ δὲ λογιχὸν τὴν διαφοράν. ὥστε οὖν ἢ ἀπόχρισις υρξρῆχος Ί ) τὸ ξ {txo ty} t2900 - τε  ἀποχρίσις 

> ~ ‘ ΄ \ τὶ Γι , [τ » > 5 , 

δηλοῖ τὴν χατηγορίαν. ὅταν δὲ ἐρωτήσῃς “tt ἐστιν ὃ ἄνϑρωπος; ἀχούεις 
» Ὁ ~ Cys ~ ? λ a : > ~ 

25 ζῷον" τὸ οὖν γένος ἐν τῷ TL ἔστι χατηγορειται. 

p.3,18 Ἣν δὲ ἀνθρώπου γένος τὸ ζῷον. 

(η΄ "AvahauBdver πάλιν τὸν λόγον xat φησιν ἐν usy τῷ λέγειν τὸ γένος 
‘ rT ry | 

1 μόνω T post μόνον add. φησὶν KTV; quod eieci 2 yap om. TV 

διαφέρει V 3. 4 ἑνὸς εἴδους] εἴδους KT: xad? ἑνὸς μόνου εἴδους Porph. 

4 χαὶ om. V 9. ἐχβάλλομεν] ἐκβαλλει μὲν V 10 post χατηγορεῖται add. τὸ 

εἶδος V 11 yap om. V 14 6° ab) δὲ KT χοινῶς om. KT: χοινῇ 

Porph. 15 zal μέχρι---κατηγοροῦνται om. Καὶ 16 ὅτι φησὶν colloc. Κα 

18. 19 ταῦτα δὲ ---χατηγορεῖται om. K 18 ὁποῖον) ποῖον V alt. δὲ om. V 

21 ἀπόκρισιν (alt. 1.) V 22 7 (ante λευχὸς)] ὅτι Καὶ 24 ἐρωτηϑῆς δ 

ὃ ἄνϑρ. om. V: ὃ om. T 27 ἐν τῶ μὲν colloc. V 
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χατὰ πλειόνων KATHY ορεῖσϑαι, διαστέλλεται ἐχ τῶν χαϑ᾽ ἑνὸς (τὰ γὰρ 
* ae iy ~ > , ~ ~ ΄ - 

xa) ἑνὸς τῶν ἀτόμων μόνων χατηγορεῖται), τῷ ὃὲ διαφερόντων τῷ ν᾿ 

εἴδει ἀπὸ τῶν εἰδῶν χαὶ ἰδίων 

9 = ya ΔΝ 2 = ~ oer of = - ee ee ἘΠῚ ἣ ᾧ hid b] A ~ 

p. 3,17 ὃ 6& ἐν τῷ τί ἐστι xatyyopetotar χωρίζει ἀπὸ τῆς 5 

a ~ \ ~ ~ , 

5 διαφορᾶς xat τῶν χοινῶς συμβεβηχότων. | 

> ~ ¢ ~! ΤΡ ~ 91 oA 
yap ἐν τῷ ὁποῖον τί ἐστι χατηγορεῖται. ἐμάϑομεν ὃὲ διὰ 186% 

τί χοινῶς λέγεται τὰ συμβεβηχότα. ; 

~ Ἃ ~ Vv 

p. 3,19 Ἢ: πῶς eyov. 

a) ‘ ἵ -᾿ 5 A ~ 

TOV ἐστι TO ὁποῖόν TL ἐστι χαὶ πῶς ἔχον. 

10 p. 3,20 Ἢ τοῦ γένους pytetoa ὑπογραφή. 

Κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐπαγγελίαν εἴπωμεν πῶς ὁρισμός ἐστιν ὁ προχείμενος 
\ ‘ 5 ΄ ΄ τ , 4 A 5» δ. ΄ 

χαὶ οὐχ ὑπογραφή. ὁρισμὸς τοίνυν ἐστὶ χαὶ οὐχ ὑπογραφή, χαϑὸ ἐπὶ μὲν 
τῆς ὑπογραφῆς δυνατὸν αἱρουμένης υἱᾶς φωνῆς τὴν ὑπογραφὴν σώζεσϑαι, 

ov εἰ λέγεις “ὃ ἄνϑρωπος ζῷόν ἐστι γελαστιχὸν ὀρϑοπεριπατητικόν᾽ . σώζε- 
> 

15 tat ἢ ὑπογραφὴ Cov γελαστιχόν᾽, ἐπὶ δὲ τοῦ Optcuod αἱρουμένης μιᾶς ' 
΄ ’ ld e “ \ ~ Le \ ΄ ec , 

φωνῆς οὐχέτι σώζεται ὁ δρισμός. οὐ. πῶς ὑπογραφὴν λέγει ὁ φιλόσοφος 

τὸ προχείμενον χαὶ οὐχ ὁρισμόν: ὅτι πρὸς τὰ πράγματα ἀποβλέπει]. ἔστω 
΄ οὖν ὁ προχείμενος δρισμὸς χαὶ ody ὑπογραφή, χαϑὸ οὐ δυνάμεϑα ἐχτὸς | 

vids φωνῆς εἰπεῖν αὐτόν. χαὶ γένος μὲν ἔχει τὴν ἁπλῶς φωνήν, συστατι- 
5 ~ 

20 χὴν GF διαφορὰν τὴν ἀπὸ τῆς φωνῆς διαίρεσιν. διαιρεῖται δὲ εἰς ἄσημον 
χαὶ σημαντιχήν. 

Me pive (80 ur, 

Τῇ τάξει τοῦ φιλοσόφου χρησάμενοι φυσιχῇ οὔσῃ χαὶ χαταλλήλῳ tots 
a 

25 πράγμασιν, εὐλόγως μετὰ τὴν τοῦ yévous διδασχαλίαν ἐπὶ τὴν tod εἴδους Ὁ 

1 τὰ γὰρ ---κατηγορεῖται (2) om. V ta Paris. 2089: to KT 2 τῷ] τὸ V q 

Ὁ ἰδίων χαὶ εἰδῶν colloc. V 4 τὸ] τῶ KT 4.5 τῶν διαφορῶν Porph. : 

κοινῇ Porph. 6 χατηγορηῦνται Κα ἐμάϑ. p. 140,5 11 εἴπομεν V q 

6 om. Καὶ 12 ἐπὶ] ἀπὸ V 13. 15 αἰρομένης K: ἐρουμένης T 14 ef om. V ΐ 

ὀρϑοπ.--- γελαστικόν om. V 14. 15 ante σώζεται addas αἱρουμένου τοῦ ὀρϑοπατητιχόν 

15 ζῶον γάρ ἐστι γελ. K 16.17 χαὶ πῶς ---ἀποβλέπει delevi 16 ὑπογραφὴ V Η 
16. 17 τὸ προχ. 6 gd. colloc. V τὸν προχ. Καὶ 18 οὖν om. K 4 
zat om. T éxtos] ἐχ τῆς Καὶ 19 ἔχει μὲν τὸ γένος K: ἔχει μὲν γένος T 
19. 20 συστατιχὰς δὲ διαφορὰς KT 20. 21 διαιρεῖται--- σημαντικήν eicias 21 σήμαἢ 
τιχόν V post σημαντ. add. καὶ εἰς χαϑόλου χαὶ μεριχήν V 22 πρᾶξις tc” 
om. TV 23 tit. om. KT 
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(Qe χωρήσομεν. ark ἐνταῦϑαά τινες Futv ἀποροῦσι λέγοντες ὅτι εἶν διαφορὰν 

προτάξαι πὸ ὥσπερ ἐν τοῖς ἄνω, 7 τὸ εἶδος ὥφειλεν ἐν τοῖς ἄνω 

προτάσσεσϑαι τῆς διαφορᾶς" τὸ γὰρ προτάττειν τοῦ εἴδους ἐν τοῖς ἄνω τὴν 

ee χαὶ ὧδε τῆς διαφορᾶς τὸ εἶδος CREEL) OD ποιεῖ τὸν λόγον. 
ὲ Ὁ ΄ > δὶ > \ > ἊΝ \ 

ὃ φαυὲν δὲ ὅτι διχαίως ἐχεῖ μὲν τὴν διαφορὰν ποοέταξεν ὧδε δὲ τὸ εἶδος" 
' 

᾿Ν A > ~ POV Le ~ ~ id 

ἐπεὶ γὰρ ἐχεῖσε πρώτη τάξις ὑπάρχει, εὐλόγως τῇ διαφορᾷ ἢ πρώτη τάξις 
> 7Q > ~ , ~ A A = = ~ vs Ὁ , 

ἐδόϑη ἐχ τῆς φύσεως" φυσικῶς γὰρ. προτάττετα: τοῦ εἴδους" χαϑολιχωτέρα 
γάρ ἐστι τοῦ ὍΣ ὡς ἁπλουστέρα. ἀλλὰ μὴν χαὶ αἰτία αὐτοῦ ἐστιν" 

αὕτη γὰρ τέμνει τὸ γένος εἰς εἴδη. ὧδΞε δὲ τῆς δι διαφορᾶς εὐλόγως τὸ εἶδος 
10 eves ee ee τῶν πρός τί ἐστι τὸ εἶδος χαὶ τὸ γένος" OprCougvon δὲ 

τοῦ Ἰένους πάντως μνήμη τοῦ εἴδους γίνεται" ἀνθέλχει γὰρ τὸ γένος τὸ 

εἰὸος. ἐπεὶ οὖν πρὸ ὀλίγου τὸ γένος ence one ἐστὶ χαὶ TO εἶδος 

ὁρίσ 

ί 

ασϑαι. σχεδὸν δὲ ἐπὶ τοῦ γένους χαὶ ἐπὶ τοῦ εἴδους ἢ αὐτὴ διδασχαλία 

νεται τῶν γὰρ πρός τί εἰσιν. ἀλλὰ μὴν χαὶ οὐχ ἠδυνάμεϑα τὸ γένος a 

~ X 

ἵ 
oo ia Ὁ» \ 9.6 MS >) , \ > = ‘ ~ Va 7, 

15 ὁρίσασϑαι xat edvews τὴν σον τ ἐᾶσαι τὸν περὶ τοῦ εἴδους λόγον 

ἐχχρευῦ μνείαν γὰρ τοῦ εἴδους ἐν τῷ Ses τοῦ γένους πεποιήμεϑα. 

"Emel οὖν τὴν τάξιν ἐγνώχαμεν, φέρε χαὶ ἐπὶ τὴν λείπουσαν διδασχα- 

λίαν χωρήσωμεν: dst γὰρ πρῶτον ᾿Αριστοτελιχῷ νόμῳ χεχρημένους διαστεί- 

λασϑαι τὴν ὁμωνυμίαν χαὶ εἰπεῖν | περὶ ποίου σημαινομένου ἐστὶν ὃ 187r 

20 λόγος χαὶ ὕστερον τὴν περὶ τούτου διδασχαλίαν προαγαγεῖν" Ses 
γὰρ ΤΣ τὸ εἶδος χαὶ πάντως τοῦτο ἀπαιτεῖ. ἔστιν οὖν διττὸν τὸ εἶδος 

λέγεται γὰρ εἶδος χαὶ ἢ μορφή, ὥσπερ χαὶ ἐν Φοινίσσαις ὃ Εὐριπίδης φησὶ 

πρῶτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος. 
3 ἈΝ ΠΣ ΤΟΝ « "Ὁ ΄ ~ SPN δὲ ) - \ ’ 5» - ~ 
ἀλλὰ μὴν χαὶ ἢ συνήθεια τοῦτο αὐτὸ δηλοῖ τὸν εὔμορφον εὐειδῇ χαλοῦσα 

ἣ χαὶ τὸν ἄμορφον δυσειδῇ. λέγεται ὃὲ χαὶ εἶδος τὸ ὑπο C1 τῇ τῷ or 

γένει, ὥσπερ ὁ ἄνϑρωπος εἶδος τοῦ ζῴου λέγεται. ἐγνωχότες οὖν ποσα- 
χῶς λέγεται τὸ εἶδος, φέρε cizwusy χαὶ περὶ ποίου σημαινομένου ἐστὶν ὃ 
λόγος. περὶ τοῦ χατὰ φιλοσοφίαν τοίνυν εἴδους ὁ λόγος ἡμῖν ὑπάρχει. 

ἀλλὰ πρὸ τῆς τούτου διδασχαλίας ἀναγκαῖον εἰπεῖν τί φιλόψογοί τινες 

80 ἐγχαλοῦσι τῷ φιλοσόφῳ, χαὶ ὕστερον ἐπ᾽ αὐτὴν βαδίσωμεν. ἐγχαλοῦσι δέ 
τινες λέγοντες ὅτι οὐχ εἶπεν ἐπὶ τοῦ εἴδους πολλαχῶς εἶναι τὸ σημαινόμενον 
ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τοῦ γένους. φαυὲν δὲ πρὸς τούτους ὅτι περὶ τοῦ γένους 

> =e eT εἶπε μὴ ἁπλῶς χαὶ TO ΕΝ Zyestar, τοῦτ᾽ ἔστι μοναχῶς, Ξ 
Ψ 

ON 39 

100 λέγων ἔοιχε δὲ τὸ γένος χαὶ τὸ ε μὴ ἁπλῶς λέγεσϑαι. ἕτεροι 

1 χγωρήσωμεν KT 3 ἀνωτάτω (priore loco) K (cf. Porph. p. 1,4) ὃ μὲν 

om. V alt. δὲ om. V 7 καϑολιχὸν V 8 τοῦ εἴδους ὡς] τὸ εἶδος V 

10 τὸ εἶδος om. Καὶ dé] scribas yap 11 μνήμη] μνεία V ἐγένετο T 

14 γίνεται Paris. 2089: λέγεται KTV ἐδυνάμεϑα V 15 ἐάσειν V 16 ἐποιησά- 

pela V 17 λείπουσαν] λοιπὴν Καὶ 18 Ἄριστ. νόμῳ] cf. p. 122,29 20 προσα- 

γαγεῖν V 22 εἶδος χαὶ ἡ μορφή] τὸ εἶδος χαὶ μορφή T: zai τὸ εἶδος μορφή V 

ἐν φοινίχη V!: ἐν φοινίσῃ V2; potius in Aeolo (cf. Nauck Trag. Gr. fr. p. 292) 

25 δὲ om. Κα εἶδος καὶ colloc. Καὶ 26 6 om. V 28 ἡμῖν ante ὁ λόγος 

colloc. K 30 Badicopey (sic) ἐπ᾿ αὐτήν V δέ om. V 31 εἶπεν] ἔστιν Κα 

84. λέγων Paris. 2089: om. KTV υἦτε τὸ γένος μήτε τὸ εἶδος ἁπλῶς Porph. 



144 DAVIDIS IN PORPHYRII ISAGOGEN ec. 16 [Porph. p. 3,20] 

02 ἐγχαλοῦσι, χαϑὸ οὐ λέγει περὶ ποίου σημαινομένου τοῦ εἴδους ἐστὶν 

αὐτῷ ὃ᾽ λόγος. οἱ δὲ πάνυ χαχῶς ἐπιλαμβάνονται: ef γὰρ ὅλως περὶ 

εἴδους διαλαμβάνει, πάντως περὶ τοῦ χατὰ fs το διαλήψεται, ἐπειδὴ 
\ , ΄ ΄ ne 2) fF \ 

χαὶ περὶ τοῦ χατὰ φιλοσοφίαν γένους en ἐπεὶ οὖν ἠλέγξαμεν τοὺς 
΄ “ Ν ~ ~ ΄ ~ /> ων - 

ὃ μάτην ἐγχαλοῦντας τῷ φιλοσόφῳ, φέρε τὴν περὶ τοῦ εἴδους διδασχαλίαν, ὡς 
5 

ἐπηγγειλάμεϑα, σαφηνίσωμεν. 
T f a ᾿ la Aaa "ἢ εἰὸ a héver APS 3. A ‘ id 

ριχῶς τοίνυν ὁρίζεται τὸ εἶδος". λέγεται yap εἶδος χαὶ τὸ ὑποτασ- 
σόμενον τῷ γένει, λέγεται δὲ εἶδος χαὶ οὗ χατηγορεῖται τὸ γένος, 
ἀλλὰ μὴν χαὶ τὸ χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων τῷ ἀριϑμῷ ἐν 

10 τῷ τί ἐστι χατηγορούμενον. ἰστέον Ge ὅτι οἱ πρῶτοι δύο δρισμοὶ χοινω- 
΄ v 34 ΄ ᾿ ΄ \ , , \ eas 

νίαν ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους χαὶ διαφοράν: xat χοινωνίαν μέν, χαϑὸ ot δύο 
αὐ τὸ εἶδος ὁρίζονται, διαφορὰν δέ, χαϑὸ ὃ wey οτος: ἔχει τὴν σχέσιν ἀπὸ 

τοῦ εἴδους ἐπὶ τὸ γένος eee ὃ λέγων ποτασσόμενον τῷ pee | 
A 

ὃ 

τὸ 
ς ὃν 5 - 38 ¢ τ ὃ ὃξ ἕτερος ἀπὸ τοῦ γένους ἐπὶ τὸ εἶδος ὁ 16 ἴων οὗ χατηγορεῖται τὸ | 

vy ~ Φ = 5 < τος Ξ ms 
= ’ ‘ αἱ Ἁ ΄ [4 

15 γένος. ἀλλὰ υὴν χαὶ ὁ τρίτο ὑπ: ὃς τούτους χαὶ διαφοράν" 
X Φ \ Dp αφορὰν δέ, χαϑὸ αὐτὸς Φ ξ αὐτὸ πες 

5 a 

, 7ὕ [Ὁ 5» Ν Ὁ 

χοινωνίαν “μέν, χαϑὸ zat αὐτὸς τὸ εἶδ 
nel αὐτοὶ G& τοῦ ἀλλεπαλλήλου. χαὶ υὲν τοῦ εἰδιχωτάτου εἴδους χατηγορεῖται 

ἰδιχώτατον μέν. ὅτι ely εἴδός Ἰδὲ τὸ χατὰ πλειόνων χαὶ δια- 

φερόντων τῷ ἀριϑμῷ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενον (τὸ τοιοῦτον 

90 6& σημαίνει τὸν ἄνθρωπον: 6 yap ἀνῦρωπος πολλῶν χατηγορεῖται δια- 

φερόντων τῷ ἀριϑμῷ), ἀλλεπαλλήλου ὃὲ οὗτοι χατηγοροῦνται, χαϑὸ οὐ) φξρη τα ke pu δ MAST HAG € p) ty (Op 5 Χ 

ουσι τὸ εἶδος τὸ χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων τῷ ἀριϑμῷ ἐν τῷ τί 

OTL χατηγχορούμενον, ἀλλὰ τὸ εἶδος τὸ ὑποτασσόμενον | τῷ γένει χαὶ οὗ 187». 

χατηγορεῖται τὸ γένος. δυνατὸν δὲ τοῦτο χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου AauBave- 
\ 

ὃ 

σϑαι χαὶ ἐπὶ τοῦ ζῴου" χαὶ γὰρ τὸ ζῷον ε τῷ σι ὃός ἐστιν ὑποτασσόμενον τῷ 
ΞΡ ς Ἂς ‘ 4 τι am, ~ A ἐν ’ ΡΞ μὴ >\ ° 7 \ Lae ie 

γένει χαὶ οὗ χατηγορεῖται τὸ γένος. τινὲς δὲ διαβάλλουσι τὸν λόγον ὡς 

διάλληλον ὄντα" ἐν μὲν γὰρ τῷ δρισμῷ τοῦ γένους εἴδους ἐμνησάμεϑα, 

ἐν 02 τῷ δρισυῷ τοῦ εἴδους γένους ὡσαύτως ἐμνησάμεϑα. ἀγνοοῦσι δὲ οἱ 

τοιοῦτοι ὅτι μᾶλλον ἐπὶ τῶν πρός τι δεχτέος ἐστὶν ὃ διάλληλος λόγος ἥπερ 

80 ἀποβλητέος. τοὐναντίον δὲ εἰ uh δι᾿ ἀλλήλων ὡρίζοντο, ὑπὸ ἔγχλησιν ἔπι- 
πτον. χαὶ εὖγε τῆς ἐπιλύσεως, ὅτι οὐ μόνον ἐνέδραμεν εἰς τὰς ἡμετέρας ψυχᾶς, 

ἀλλὰ χαὶ ἑτέραν ἡμᾶς ποδηγεῖ ἀπορίαν: εἰχὸς γάρ τινα ἀπορῆσαι διὰ 

διάχληλος ὃ λόγος" οὔτε γάρ ἐστιν 
5 ~ , wv wv ΄ ΄ 4 ~ 

ν αὐτῷ μνεία τοῦ γένους: ἄτοπον ἄρα ὑπάρχει τὸ τοιοῦτον. ἀλλ ἔστιν 

, » 

\ τὶ 

ἴ ἐπὶ τοῦ ὑστέρου ὁρισμοῦ οὐχ ἔ a a a 

2 ante ἐπιλαμβ. add. αὐτῶ V 3 διαλήψεται.--- φιλοσοφίαν (4) om. V 4 γένους V?: 

εἴδους V! 6 σαφην.] ἐυφανίσωμεν V 7 ὁρίζονται KT 10 δὲ om. Καὶ 

δύο πρῶτοι colloc. T 12 χαϑὸ ὁ μὲν om. V 15 διαφορὰν ἔχει .. καὶ χοιν. 

colloc. TV 17 ἀλλεπαλλήλου Καὶ: ἐπαλλήλου TV (cf. ν. 21) 18 ὅτι om. V 
20. 21 διαφερόντων om. TV 21 τῷ om. Καὶ ἀλλεπάλληλοι T 24 δυνατὸν--- 
yévos (26) om. K tod (ante ἀνϑρ.) Paris. 2089: om. TV 27 διάλληλον] δι᾿ 

ἄλλον V 29 ὁ διάλλ. δεχτέος ἐστίν colloc. V δεχτός Καὶ λόγος Paris. 2089: 

om. KTV 30 ἔγχλισιν T 31 évédpapev] ἐνέδρασεν TV 32 ἀπορίαν 
ποδηγεῖται V 33 ὑστέρου] scribas τρίτου οὐχ ἔστι] odxétt V οὔτε] an 

οὐδὲ ὃ 30 p. 145,1 6 om. KT 34 ἄρα] yap Καὶ τοιοῦτο V 



, U4 3 x ~ 4 Ἁ A 5 ‘ ~ ~ \ 

20 Tgvos γάρ SOTL τὸ χρῶμα’ φέρεται γάρ χαὶ ET TOV λευχοῦ χαὶ 

DAVIDIS IN PORPHYRII ISAGOGEN c. 16 (Porph. p. 3,20.214,3.4] 14 

εἰπεῖν ὅτι ἔστι μὲν ἐν αὐτῷ διάλληλος ὁ λόγος. GAN οὐχ ὥσπερ of πρῶτοι 

ἔχουσι τὸν διάλληλον λόγον, οὕτω χαὶ οὗτος: ἐπὶ μὲν γὰρ ἐχείνων διάλ- 

ληλος ὁ λόγος ὑπάρχει, χαϑὸ τοῦ γένους ἐμνήσατο, ἐπὶ δὲ τούτου, χαϑὸ 

χαὶ τὰ ἄτομα εἰσφέρει χαὶ ὑπὸ ἀτόμων εἰσφέρεται. ἰστέον δὲ ὅτι ἐπὶ τῶν 
‘ 

qn 

~ — ated a cf, ~ ~ ΄ Se a \ 1A wes " 

τριῶν δρισμῶν τρεῖς σχέσεις νοοῦνται- of μὲν γὰρ δύο πρῶτοι τὴν ἀπὸ 
> > \ > “ ΕΝ 

τοῦ γένους ἐπὶ τὸ εἶδος ual τὴν ἀπὸ τοῦ εἴδους ἐπὶ τὸ γένος ἔχουσιν (6 
> ~ ws > 

ὃ χατηγορεῖται τὸ γένος ape THY ἀπὸ τοῦ Tea ἐπὶ τὸ 
, Bae c ΄ - ~ 
γῶν τὸ υὑποτασσομξενον τῷ ἡένει Papin THY ὦ Ο τοὺ εξ 

\ oJ 4 ΄ ip Ἁ A Ἁ δαν ar , 

πὶ τὸ γένος), ὁ ὃὲ τρίτος THY πρὸς τὰ ἄτομα ἔχει. οὐδεὶς δὲ τούτων 

10 τέλειος f 
\ » ΄ὕ " ~ Vv 

πάρχει" οὔτε γὰρ of πρῶτοι ἔχουσιν τὴν πρὸς τὰ ἄτομα σχέσιν 
δ τ 

gute ὁ ὕστερος τὴν πρὸς τὸ γένος. διὰ τοῦτο χρὴ μᾶλλον οὕτως δρίζειν" 
΄ ΕΣ 5) ~ 

εἰὸύς ἐστι. τὸ ὑποτασσόμενον τῷ γένει χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων τῷ 

ἀριϑμῷ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενον. 

~ ἵν > , X \ ¢ , - 
Ρ.8.21 Τὸ δὲ εἶδος λέγεται μὲν χαὶ ἐπὶ τῆς ἐχάστου μορφῆς. 

Ν 15 Ζητοῦσι διὰ τί, ΤΠ εἴπῃ διαφορὰν τοῦ εἴδους, τὸν συμπλεχτιχὸν σύν- 

ὄεσυον προήνεγχε. χαί φασιν ἵνα δείξῃ ὅτι χαὶ ἄνω ἄλλως λέγεται. ἀξία 

ὃὲ ἢ ἀπολογία τῆς ἀπορίας, ἀλλὰ γὰρ ὑπόψυχρος: τῷ γὰρ ὀρϑῶς σχοποῦντι 
~ v Ὁ > 

χαλῶς ἔχει ἣ σύνταξις δηλονότι. 

. 

5.43 Td λευχὸν τοῦ γρώματος εἶδος. Ϊ > 

m- A τῶ 

Ἁ ὋΣ Ν ~ tad C ~ YS. Sy Ὗ ~ ‘ ~ ΤΕ 

τοῦ μέλανος χαὶ ἐπὶ τοῦ ξανϑοῦ. St0y, GE αὐτοῦ TH TOLAVTS. 

p. 44 Τὸ δὲ τρίγωνον τοῦ σχήματος εἶδος 

o- 

\ ΄ m7 / ai ~ la , al ἧς A 

To ΤῊΝ εἴδος λέγεται, τὸ δὲ σχῆμα γένος. λέγουσι GE τινες ὅτι 
- x us >> 97 \ a ~ I~ ~ ς 

χαχῶς λέγει τὸ τρίγωνον εἶδος: οὐδέποτε γὰρ ἕν τῶν εἰδῶν τοῦ ἑτέρου 
σ᾿ >\ 

25 προτερεύει, More = 6 ἄνϑρωπος οὐ προτερεύεξι τοῦ ἵππου, οὐδὲ ὁ ἵππος 
~ >. , VY 

τοῦ xvvos | τὸ ὃὲ τρίγωνον χαὶ τετράγωνον εἴ φησιν ὃ [Πορφύριος εἴδη, 188" 
, ~ ΄ : c 

ἁμαρτάνει: προτερεύει γὰρ τὸ τρίγωνον τοῦ τετραγώνου: πάντως γὰρ ὃ 
΄ - , " ~ , as ὡ σ ΄ = od ἐς aA \ 

τρία tod τέσσαρα προηγεῖται. λέγουσι δέ τινες ὅτι πολλάχις ἐπειδὴ τὸ 

1 ἔστι supra scr. K 4 ante ἐπὶ add. xat Καὶ 5 πρῶτοι] μίαν V 6 ἔχουσιν 

om. V 7 γὰρ om. V λέγων ὅτι T 9. τούτων om. KT 11 οὔτε] οὐδὲ V 

12 zat om. V διαφόρων Κα 15 εἴποι Καὶ épmAext. V! 
16 προσήνεγχε V φασιν αὐτῶ T! ante ἵνα add. ὅτι V zat (ante 

ἄνω) om. V 17 ἀπορία τῆς ἀπολογίας V 18 ante δηλ. add. χαὶ V 

19 τὸ δὲ λευκὸν Porph. εἶδος tov yp. colloc. TV 20 φέρεται] λέγεται V 

21 ἐπὶ (ante tod μέλ. et tod Eavd.) om. T 23 τοῦ τριγώνου λέγεται τὸ σχῆμα γένος V 

26 ante τετρ. add. τὸ T 27 πρωτερεύει K 28 προηγεῖται] προτερεύει T 

Comment, in Arist. XVIII2. Day. Proleg. et in Porph. Isag. 10 
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\ 

τρίγωνον εὐϑύγραμμον λέγεται, τὸ GE τετράγωνον ἰσόγραμμον, xata ταύτας 
δὲ τὰς φωνὰς ἕτερον Etépov οὐ προτερεύει, πρὸς τὸ εὐθύγραμμον ἀπο- 

΄ x 3 a , 

βλέπων εἶδος αὐτὸ ἐχάλεσεν. 

ὯΝ δι \ X 4 > Q Q7 p44 Ht 6& xat τὸ yévog αποὺιδόντες τὸ 

ὃ εἰπόντες TO χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντ τ 
ἐστι χατηγορούμενον, χαὶ τὸ εἶδός φαμεν τὸ ὑπὸ τὸ ἀποδοῦὲν 

΄ - τῇ 5 
γένος μέχρι τοῦ χρῆσϑαι ἀμφοτέροις. 

σ ia 7 > f Φησὶν ὅτι et χαὶ ὁρίζοντες τὸ γένος εἴδους ἐμνημονεύσαμεν εἰρηχότες 
« ἣΝ ~ > ΄ Ἱένος ἐστὶ τὸ χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων τῷ εἴδει᾽, χαὶ πάλιν τὸ 
AF E ΄ ie a Vv € \ Ὁ , ~ > ἊΝ 4 la , ©) RTF 10 εἶδος ὁρίζοντες εἴπομεν “tO ὑποτασσόμενον τῷ ἀποδοϑέντι γένει᾽, οὐ δόξει 
΄ ΄ , ξ΄ ΄ ΄ ΄ ΄ wv e ~ ~ A ~ 

ὃ λύγος διάλληλος ὑπάρχων ὑπὸ ἁμαρτίαν ἄγειν ἡμᾶς" ταῦτα γὰρ τῶν 

πρός τι ὄντα οὐχ ἀποβάλλετα! τὸν διάλληλον λόγον, τοὐναντίον δὲ ἀσπάζεται. 

Cm ΄ 

p. 4,8 Exdtepov ἑχατέρου. 

Toot ἔστι διττοῦ. 

15 p. 4.9 ᾿Αποδιδόασιν. 

᾿Αντὶ τοῦ ὁρίζουσιν. 

p.4,13 Αἱ δὲ ἄλλαι εἶεν ἂν καὶ τῶν μὴ εἰδικωτάτων. 

δα - 

Φησὶν ὅτι of ἄλλοι ὁρισμοὶ οὐ μόνον τῶν εἰδιχωτάτων εἰσὶν εἰδῶν, Ξ 
ξ 

2 
ξ 

544 ~N \ ~ Ὁ bn Td 5 ΄ ὯΝ fe ~ ΓΖ ’΄ Ὁ ΄ 

ἀλλὰ χαὶ τῶν ὑπαλλήλων. εἰρήσεται Ge ἡμῖν πλατύτερον τί ἐστιν ὑπάλ- 

20 ληλὸν εἶδος. 

Πρᾶξις ιζ΄. 

Αἰνιγματωδῶς εἰρηχότες περὶ τοῦ γένους χαὶ τοῦ εἴδους ἐν τοῖς προ- 

λαβοῦσι, φέρε δὴ σαφηνείας χάριν παραδείγμασι χρησώμεϑα οἱονεὶ δαχτύλῳ 
δειχνύντες τὰ πράγματα, xat μάλιστα ᾿Δριστοτελιχοῖς δοχίμοις οὖσι. πρὸ δὲ 

τῆς ᾿Αριστοτελικῆς διαιρέσεως φέρε τινὰ φωτίζοντα τὴν διαίρεσιν εἴπωμεν. τῷ or 

1 λέγεται] γίνεται V χατὰ πούποας TIV: xat αὐτὸς KT? Ἢ 2 οὐ om. T 

4 zat om. K ἐμνησάμεϑα KT 6 φαμεν τὸ om. T: φαμεν om. V 

7 post μέχρι add. yap KTV; delevi sec. Paris. 2089 χεχρῆσϑαι Porph. 9 xat 

(ante πάλιν) om. T τὸ (ante eldos) om. V 10 ὁρίζοντες om. V εἴπομεν] 

φαμὲν V 11 ὑπάρχων] εἶναι χαὶ V 12 ἀποβάλλει V 19 ἐπαλλήλων TV 

εἴρηται V δὲ om. T πλατύτερον om. V 19. 20 ἀλλεπάλληλον KT 

21 πρᾶξις ιζ΄. scripsi: πρᾶξις tc’ KV: om. T 22 tod (ante εἴδους) om. TV 

23 67 om. V 
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, 

τὸ γένος διχῶς λέγεται" λέγεται yap γένος γενιχώτατον, λέγεται xat ὑπαλ- ἡ ͵δν 

ληλον. ἀλλὰ μὴν χαὶ τὸ εἶδος διχῶς λέγεται. τῶν γὰρ πρός τί ἐστι τὸ 
ἘΔ τ N δεῖ ἐσνονς Ὁ; ἘΑ͂Ν > Ὶ = AN ἢ 7 ἘΣ P Ἄ wa 

yévos ual τὸ εἶδος. ἐπεὶ οὖν ὥς λαμβάνεται τὸ γένος, οὕτω χαὶ τὸ εἶδος, 
Λ ,. ~ int \ 5 , ~ 

διχαίως αὐτῷ τὸ διττὸν 2 BSL AYDEN eyetat γὰρ χαὶ εἶδος εἰδιχώτατον, 
ΕΣ ~~ ΄ 

5 λέγεται χαὶ εἶδος ὑπάλληλον. χαὶ ἐπειδὴ τὸ μὲν γενιχώτατον γένος ἐπανα- 
ΝΞ 5 ~ 5 ve > \ + 5 , 

βεβηχὺς αὐτῷ ἄλλο τι οὐχ ἔχει, διὰ τοῦτο χαὶ ὑπερϑετιχῇ φωνῇ ἐχρησά- 
led \ » \ , 5 

veda (οὕτω γὰρ χαὶ τὸ ἄγαν λευχὸν xal μὴ βετεχον μέλανος λευχότατόν 

5: 

f a mai , > , > ΄ 

ἔγεται, οἷον τὸ ζῷον τὴν οὐσίαν. πάλιν εἰδικώτατον εἴδος λέγεται, οὗ μή 
0 ἐστιν ὑ βεβῚ χὺς εἶδος (διὰ τοῦτο ἐπ᾽ αὐτοῦ Ξοῦετ ρων, ἐγρησάμεϑ 10 ἐστιν ὑποβεβηχὸς εἶδος (διὰ τοῦτο ἐπ᾿ αὐτοῦ ὑπερϑετιχῇ φωνῇ ἐχρησαβε a), 

΄ ΄ ar 7a 7 , => x, 7 

ὑπάλληλον δὲ εἴδός ἐστιν, ὃ μὴ μόνον εἶδος λέγετ 
l4 a. x 

μὲν οὖν ἀχρότατον γένος Yevindbtatov λέγεται, τὸ ὃὲ ἀχρότατον εἶδος εἰδι- 

φαμεν), τὸ δὲ ὑπάλληλον yévoc ἔχει ὑπερβεβηχὸς γένος. ὅπερ χαὶ εἶδος 
, 

Rr - Η ἀλλὰ χαὶ γένος. τὸ 

χώτατον, τὸ δὲ μέσον γένος ὑπάλληλον γένος, τὸ δὲ μέσον εἶδος ὑπάλληλον 

εἶδος. ἔστιν οὖν χατανοῇῆσαι τρία | ὄντα τὰ πράγματα χαὶ τέσσαρας τὰς 188ν 

15 aye σεις δύο μὲν τὰ dupa, Sv δὲ τὸ ἐν μέσῳ, χαὶ μία μὲν σχέσις ἐστὶν 

ἢ ἀπὸ τοῦ γενικωτάτου γένους πρὸς τὰ χάτω, μία OF ἢ ἀπὸ τοῦ εἰδικω- 

τάτου εἴδους πρὸς τὰ ἄνω, δύο δὲ τῶν ὑλῶν, ἔχουσι γὰρ μίαν πρὸς : 

τὰ ἄνω χαὶ μίαν πρὸς τὰ χάτω. ἐπεὶ οὖν ἐ εἸνώκαμεν τρία εἶναι τὰ πράτ 

ματα, τέσσαρας δὲ τὰς Spent τς εἴπωμεν διὰ τί ὑπάλληλα τὰ τοιαῦτα 

90 λέγεται. τινὲς μὲν λέγουσιν ὅτι διὰ τοῦτο ὑπάλληλα λέγεται, ἐπειδὴ ἀλλή- 

λοις ὑποτάσσεται. χαχῶς δέ" τούτῳ γὰρ τῷ λόγῳ χαὶ τὸ εἰδιχώτατον εἶδος 

ὑπάλληλον λεχϑήσεται ἄλλοις ὑποτασσόμενον- ὑπάλληλα γὰρ λέγεται. χαϑὸ 

δύνανται χαὶ γένη εἶναι χαὶ εἴδη. χαὶ εἴδη μὲν πρὸς τὰ πρὸ ἑαυτῶν, γένη υ 
‘ 

δὲ πρὸς τὰ ped’ Eavtd. χαὶ ὑπάλληλον μὲν εἶδος λέγομεν τὸ δυνάμενον 
\ 4 cs a 4 \ fe \ Ὁ τ. -" x 

95 χαὶ γένος εἶναι, ὑπάλληλον δὲ γένος τὸ δυνάμενον χαὶ εἶδος εἶναι. τὸ 

ὑπάλληλον οὖν ἁρμόζει τοῖς δύο.. ἰστέον δὲ ὅτι οὐ χρὴ λέγειν ὑπάλληλην 
͵΄ Wh as eee > >_\ Rot et ad ee ν᾿ δι 5 = 

~évos χαὶ ὑπάλληλον εἶδος ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἄδολε Ἔν ἀργεῖ 

ap τὸ ἕν: λέγων γὰρ ὑπάλληλον εἶδος δηλοῖς τὸ γένος χαὶ ὑπάλληλον 

Ἱένος δηλοῖς τὸ εἶδος" περὶ οὗ ὃὲ ὁ λόγος γίνεται, τὸ ὑπάλληλον προσ- 

80 λαμβάνει. 
Μαϑόντες δὲ τί γενιχώτατον γένος χαὶ τί εἰδικώτατον εἶδος χαὶ τί 

΄ , 8 ) ΟῚ > ~ ΄ ΄ 

ὑπάλληλον, φέρε τὴν ᾿Δριστοτελιχὴν διαίρεσιν παραϑῶμεν, ὡς ἐπηγγειλά- 
σ - MA IF 5 ~ \ la ͵ fate | \ 

μεϑα, ἵνα ἀχριβέστερα ἐξ αὐτῆς τὰ λέγομενα ποιήσωμεν. of ᾿Αριστοτελιχοὶ 

τὸ Ἰενιχώτατον γένος οὕτω διαιροῦσιν: ἢ οὐσία 7 σῶμα ἢ ἀσώματον, τὸ 

4 αὐτῶ τὸ] αὐτὸ V χαὶ (post γὰρ) om. T 5 ὑπάλλ. εἶδος colloc. V 

7 οὕτω] τοῦτο KT χαὶ (ante μὴ) om. V μετέχον] μετέχειν γάλαχτος (sed 

γάλακτος del.) V 8 ὑπεραναβεβηκὸς V 10 dept. ἐπὶ αὐτοῦ colloc. T 

12 obv om. T 13 τὸ δὲ μέσον γέν. ὑπ. γένος om. V 14 τὰ (ante πράγματα) 

Paris. 2089: om. KTV cas om. T 16 τὸ χάτω TV 17 τὸ ἄνω TV 

18 τὸ ἄνω T τὸ χάτω KT 21 δὲ; om. V 23 αὐτῶν T 

24 αὑτὰ T 25 ὑπάλλ. δὲ Paris. 2089: xat ὑπάλλ. KT: χαὶ (ὑπάλλ.--- δυνάμενον καὶ 

om.) V εἶναι om. KV 27 τὸ αὐτόν 28. 29 δηλοῖ (bis) K 

ol δὲ om. K 33 dxptBéotepov V 34 7) σῶμα] εἰς σῶμα V 
10* 
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= = rf ! x St v ! Ἂ ‘ ἘΞ ! 3 ᾿ SI Ζ ~ ΜᾺ Lr , Ἃ ἘΣ , 

σῶμα ἣ ἔμψυχον ἣ ἄψυχον, τὸ ἔμψυχον 7 ζῷον ἣ ζῳόφυτον 7 φυτόν, 
τὸ ζῷον ἢ λογιχὸν ἣ ἄλογον, τὸ λογιχὸν 7% ϑνητὸν 7% ἀϑαάνατον, χαὶ εἰ 

Ἁ ae 2) , . ~ ᾿ ~ \ 3 viv ὕνητόν, δηλοῖ τὸν ἄνϑρωπον, εἰ δὲ ἀϑάνατον, δηλοῖ τὸ ϑεῖον. χαὶ τὴν 
Χ , ~ » οἷν οὐσίαν φασὶ γενιχώτατον γένος, χαϑὸ ἐπαναβεβηχός τι αὐτῆς οὐχ ἔστιν 

fed "ae ΄, ἰὸ , a. > \ vv Q \ € \ 

5 ἕτερον γένος, εἰδιχώτατον δὲ εἶδός φασι tov ἀνῦρωπον, χαϑὸ ὑποβεβηχὸς 

or 

ZS 5 , v 5 ~ > 

αὐτοῦ εἶδος οὐχ ἔστι (τοῦτο γάρ ἐστι ἔσχατον), τὸ ζῷον δὲ χαὶ τὸ 
nf { “Win ὑπο ζῇ λ τρῶς πὴ - ὌΡΕΙ ὯΝ ran ὑπαλλ ho ein Nye im 

ἔμψυχον ὑπαλ ha ἵένη ζχαληῦσιν, ETL GE XAt OTAAAT “ a χαῦο με σα 

Va 2 aA ἊΝ 

ὄντα δύνανται: χαὶ γένη εἶναι χαὶ εἴδη. ἐπειδὴ ὃξ ἐπιλαμβάνονται τῆς i | | 

jos ἐστὶν ὃ περὶ αὐτῆς λόγος, 
“ -- 

τοιαύτης διαιρέσεως οἱ ΠΠλατωνιχοὶ χαὶ οὐχ Oh 

10 φέρε ὀλίγα περὶ τοῦ ζῴου xat ζῳοφύτου χαὶ φυτοῦ ζητήσαντες χαταπαύ- 

σωμεν τὴν ϑεωρίαν, ἐν ἑτέρα τὰ ἐχ τῶν [᾿λατωνιχῶν ἀντιτιϑέμενα διδάσχειν 
εὐτρεπιζόμενοι. διαιρεῖται τοίνυν τὸ ἔμψυχον εἰς ζῷον ζῳόφυτον φυτόν. 

χαὶ φυτόν ἐστι τὸ ἔχον τρεῖς δυνάμεις, THY γεννητιχὴν τὴν αὐξητικὴν τὴν 
jE τῆς δημιουργίας τῆς φύσεως: χαρισαμένη γὰρ ἡμῖν ϑρεπτιχήν. χαὶ εὖ 

5) \ \ 9.» ΄ σ ) , ~ ΄ ΄ 
ἐχσθτ τὸ χαὶ τὴν αὐξητιχήν, ἵνα δι᾿ αὐτῆς τέλειοι γενό- 189τ 15 τὴν γεννητιχὴν | 

usvot ἐπιτήδειοι πρὸς τὸ γεννᾶν ἐσόμεϑα" εἰ γὰρ ἐμένομεν παῖδες, οὐ δυνα- 
ΝΑ \ A 

τῶς εἴχομεν φύειν ἕτερον. ἐπειδὴ δὲ χαὶ ἢ αὐξητιχὴ δέεται ϑρεπτιχῆς, v 

> ΄ Ἁ Ῥν ~ ΄ 

ἀναγχαίως τὴν ϑρεπτιχὴν ἡμῖν ἐδωρήσατο. ταύταις οὖν ταῖς τρισὶ δυνά- 
> 7) ¢ , σ \ Vv Vv 

μεσιν εἰ TPOGEAVY, τις αἰ συ σις, ποιεῖ τὸ ζῳόφυτον. ὅτι δὲ ἔχει αἴσϑησιν 

τοῦ ἐν τοῖς ὕδασιν ἡδόμενον ἐξαπλοῦσϑαι χαὶ 
ς δ. SEN ΄ ᾿ ΄ ΄ ΄ 

εσῦαι. εἰ ἐπὶ τούτοις δὲ γίνηται χίνησις, γίνεται 
, \ γ 3 σ 9. 

χί χαὶ αἴσϑησις. οὐχ ὅπου δὲ 

‘ 

90 τὸ ζῳύόφυτον, σαφὲς ex 

χάρφους ἀνιῶντος συστέλλ 

τὸ ζῷον. ἰστέον δὲ ὅτι ὅπου ῖ 

αἴσϑησις, ἐχεῖ χαὶ χίνησις, ὡς ἘΣ ν δὲ τῆς χινήσεως οὖσα ἣ αἴσϑησις 
ὑποτάττεται. τῇ χινήσει. ἴσως δὲ ἀπορήσ σει τις λέγων ᾿ πόϑεν δῆλον. ὅτι ἢ 
χίνησις ἔχει αἴσϑησιν; πόϑεν δῆλον; ἐχ τοῦ μὴ ποιεῖν τι τὴν φύσιν μάτην" 
εἰ οὖν ἐχτὸς τῆς ΣΕΙ͂Σ ἐδημιούργει ἢ φύσις, ἐμέλλομεν ἀποχρημνοῦν 
χαὶ ἐπ᾽ ἀπωλεία βαδίζειν αἴσϑησιν ἐν τῇ χινήσει μὴ ἔχοντες, ὅπερ ἣ φύσις 
οὐ βούλεται: τοσοῦτον γὰρ ἣ φύσις τῶν οἰχείων χήδεται δημιουργημάτων, 

ὅτι χαὶ τῷ σχώληχι τῆς ὁράσεως ἀποτυχόντι τὸ μαλϑαχὸν ἐχαρίσατο, ἵνα 
80 μὴ απο ΣΉΝ ζόμενος ἐπ᾽ ἀπωλεία γένηται. ἔχομεν ἐντεῦϑεν πορισμοῦ 

μοῖραν ὅτι οὐχ ὑγιῶς ἔχει 6 δρισμὸς τοῦ ζῴου: συμπεριλαμβάνει γὰρ χαὶ 

τὸ ζῳόφυτον: φαμὲν γὰρ τὸ ζῷον οὐσίαν Se ae τοιαῦτα δὲ 
χαὶ τὰ ζῳόφυτα. δεῖ οὖν προσϑεῖναι τὸ αὐτοχίνητον, τοῦτ᾽ ἔστιν οὐσία 

ry 

ἍΜ ἢ ς αἰσϑγτιχὴ ead Oe ὩΣ τῆν δα χὰ 3 ey Δ eat! 
EUYOYOS αἰσύητιχη αὐτοχινητος. κίνησιν οξ ASYW τὴν ATO τόποὺ sts TOTOY. 

bo σι 

1 ἢ φυτόν om. T 3 τὸ Detov] tov ἄγγελον V 4 αὐτοῦ V 6 δὲ Paris. 2089: 
yap KTV 8 od δύνανται V εἴδη εἶναι xat γένη colloc. Καὶ δὲ om. V 

11 ἑτέροις Καὶ 12 ξωόφυτον χαὶ V 13 γενητικὴν V'T! 15 ἐχαρίσατο--- 

αὐξητικήν om. Κα 16 πρὸς τὴν γένναν (sic) T 11 ἂν εἴχομεν Τ' 19 προσ- 

ἐλϑοι KV 19. 20 ὅτι ---ζωόφυτον om. V 20 ἡδόμενον] scribas ἡδέσιν (ἐπὶ 

γλυχεῖ ὕδατι Elias) 21 χάρφει Brand. ἀνιῶντος] ἀνιόντος Καὶ 
εἰ post δὲ colloc. V γίνεται (pr. 1.) TV 22 xat (post éxet) om. T 

26 ἠμέλλομεν T ἀποχρημνοῦν ἑαυτοὺς T: ἀπὸ χρημνοῦ V 28 τοσοῦτον -- 

δημιουργημάτων om. V 30 χρημνιζόμενον K: ἀποχρημνιζόμενον T 31 συμπερι- 

λαμβάνεται T 31. 33 zat om. V 33 “al τὸ adtox. V 33. 34 αὐτοχίνητον.--- 

αἰσϑητιχὴ om. Κα 33 τοῦτ᾽ ἔστιν om. V 



DAVIDIS IN PORPHYRII ISAGOGEN 

͵ pats ty’. 

“Ὥσπερ ἀληϑείας προϊστάμενοι ot ta [ha 
>) 
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ATOVOS one δόγυαστα 

σπουδαζουσι" φα 
σ 

σὶ γὰρ οτι 

ἐναντία ἑαυτῷ χαὶ τοῖς ἄλλοις φϑέγγεται ὃ ̓ Αριστοτέλης φάσχων τὴν οὐσίαν 
ry 

> 

5 διαιρεῖσϑαι εἰς ἐναντιότητας, ε -“--Ὁ6 γε ἐν Κατη) (ορίαις φησὶ υὴ ἔχε ειν ἐν 

‘ > 

ἐναντιότητα. []λωτῖνος 68 χαὶ τὴν αἰτίαν ἔλεγε: φησὶ γὰρ διχαίως- οὐχ 
Vv ΄ ΄ 5) > 

ἔχει ἢ οὐσία ἐναντιότητα, χαϑὸ οὐχ ἔστιν ἐν 

χείμενον ὑπάρχει" τὰ γοῦν ἐναντία πάντως ἐν 

ποιεῖται: οὕτω γὰρ τὸ ψυχρὸν χαὶ τὸ Dep 

ὑποχειμένῳ" αὐτὴ γὰρ ὗπο- 

UTOX eat μένῳ ὄντ Δ τὴν Baa 

μὸν ἕνεχεν τοῦ ὑποχειμένου 

΄ ve ‘ fa) σ ~ » X Cc 

10 μάχονται" Stee yap ἕν Exactov tod ἄλλου τὸ ὑποχείμενον 

Ψυχρὸν γὰρ σπεύδει ον τὸ ϑερυὼὸν εἰς 
, σ 

Ψυχρόν. Ott 0& 

λαβεῖν" τὸ 
5 4 

εις SVAVTLE 

διαιρεῖ ὁ ᾿Αριστοτέλης τὴν οὐσίαν, σαφὲς 2x τῶν λεγομένων: φησὶ γὰρ “ἢ 
- 

οὐσία διαιρεῖται εἰς 
‘ 

Ν 

\ \ 

σῶμα χαὶ ἀσώματον᾽. τὸ σῶμα χαὶ τὸ ἀσώματον 
». 7 >) lA b 

ἐναντία εἰσίν. ahha uv ν οὐδὲ αὕτη ἐστὶν ἁμαρτία μόνη, ἀλλὰ χαὶ ἑτέρα" 

15 φησὶ γὰρ ὅτι χαὶ τὸ σῶμα διαιρεῖται εἰς ἔμψυχον χαὶ ἄψυχον" ἐναντίον 
ὃ ΠΑ > ar A Vv ~ Vs 

ὃξ τὸ cudvyoy τῷ aboxo. ἄλλως ὃ ω) ι ! ἡυάρτηται" δεῖ γὰρ μᾶλλον ἐχ τοῦ 

ἐμψύχου διελεῖν τὸ σῶμα" εἰ γὰρ καὶ ψυχὴν χαὶ σῶμα ἔχει τὸ ἔμψυχον, | 
=i \. aoe \ ee Va poe POC EERE τ ΧΩΥ; 

Me sos ~ 2 ! Lee , - \ ~ gr. 3 

μολογουμένως τοῦ ἐμψύχου (μέρος) τὸ σῶμα. τοὐναντίον δὲ ex τοῦ σώματος 189v Ων 

τὴν διαίρεσιν ἐποιήσατο λέγων αὐτὸ ἐν εἰς ἄψυχον χαὶ ἔαψυχον. 
(δ᾽ re > > 

90 τρίτη ἁμαρτία ἀναφύεται ᾿Αριστοτέλει, ὅτι φησὶ τὸ ϑεῖον σῶμα. εἶναι" τοῦτο 
, > ~ 5 ΄ 5 

γὰρ συνάγεται αὐτῷ ἐχ τῆς τοιαύτης διαιρέσεως" εἰ γὰρ ex Cc? My = CSS cs ~ Φ ς 
, ey , πεν en 5 SY ER 7 , ἘΝ Ξῷ 2 os A : , 

σώματος γίνεται τὸ ζῷον χαὶ ἐχ τοῦ ζῴου τὸ ἀϑαάνατον λογικόν, ἔσται ἄρα 

χαὶ τὸ λογικὸν ἀϑάνατον σῶμα. 

Τοιαύταις μέμψεσι τὴν ᾿Αριστοτέλους ot ΠΠλατωνιχοὶ χαταποντίσαντες 

διαίρεσιν ἐπὶ ἑτέραν, ἣν ἔχειν χαλῶς νομίζουσι, τὸ βάδισμα eee χυνοῦσιν. τῷ or 

duewoy δὲ πρῶτον ὑπὲρ τῆς δοχούσης χαχῶς ἔχειν ᾿Δριστοτελιχῆς ὃ διαιρέσ σεως 

ἀπολογήσασϑαι χαὶ εἰ ὕστερον τὴν τῶν aay ἐχϑέσϑαι: ἔστι yap 
- ’ ΖᾺ 

εἰπεῖν ὡς OUTE ὅλως 7 ἥμαρτον πε ρὶ της TOLAVTYS 9 διαιρέσεως ot ᾿Ἄριστο TEAEL 

- = , ΟῚ 

πειϑαρχοῦντες" ὃ εἴξαι γὰρ ἔχομεν ἐχ περιουσίας ὡς οὐδὲ ἐναντία εἰσὶ ταῦτα, 
5) 

ντιχείμενα. διαιρεῖται τοίνυν τὸ ἀντιχείμενον εἰς τέσσαρα ἤτοι 
9 So A Ox iS [4] (=) cy on @- Ὧν 

] πρᾶξις my’ Κ΄: πρᾶξις iC’ K2V: om. T 2 δόγματα om. Καὶ ὃ τῆς om. T 

ἐπιλαμβάνονται διαιρέσεως (σπουδάζουσι om.) T 4 ἑαυτῶ Urb. θῦ: αὐτῶ KTV 

6 om. V οὐσίαν ex αἰτίαν corr. T 5 ἐναντιότητας Brand.: ἐναντιότητα KV: 

compend. T ἐν Κατηγορίαις) cf. p. db24 6 [Awtivos)] cf. ἔπη. VI, 3,12 p. 627 

7 οὐσία ex αἰτία corr. T αὐτὴ Brand.: αὕτη KVT 8 πάντως] πάντα Brand. 

Ὁ. τὸ ϑερμὸν χαὶ ψυχρὸν V τοῦ om. KV 10 οὐ βούλεται V ἕν om. T 

11 yap om. K τὸ ϑερμὸν μεταβάλαι (sic) V εἰς om. T 12 6 om. V 

19 pr. xat| τὴ Οὗ scribas τὸ (δὲ) σῶμα 15 zat (post ὅτι) om. V 

16 ἔμψυχον tH ἀψύχω] ἄψυχον τῷ ἐμψύχω T 18 μέρος addidi (cf. p. 151,1) 

19 ἐποιήσαντο λέγοντες V ἄψυχον καὶ ἔμψυχον colloc. TV 22 zat (ante 

éx) om. V ἔστω KV 25 post ἑτέραν add. διαίρεσιν V τὸ βάδισμα 

νομίζουσιν colloc. V 27 ci?” om. V 28 an οὐδὲ ? (quod iam non adnotabo) 

ὅλως om. KT περὶ τῆς τ. διαιρ.] περὶ τὴν τοιαύτην (διαιρ. om.) KT 
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γὰρ τὰ ἀντιχείμενα ἐναντία ἐστὶν ὥσπερ to ϑερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν (ταῦτα 
aX , wy fy ΄ » ΄ fed ΄ ΄ 

ὃὲ εἰς ἄλληλα ϑέλει μεταβάλλειν), ἤτοι ὡς ἕξις χαὶ στέρησις (μεταβάλλεται 

γὰρ τούτων τὸ ἕν εἰς τὸ ἔτ ὥσπερ ἢ ἕξις εἰς Breasts οὐχέτι δὲ ἢ = 
᾿ς 

eats 
t ξ 

[0] 
oO 
° 5 

»ν 
΄ 

ξεως στέρησις ίνεται, ἀπὸ GE στερήσεως οὐχ MQ ge ἀπὸ γὰρ 
Ἃ ΄ \ Ld ~ \ »Ἥ 

5 ἔτι ἕξις), ἢ ὡς τὰ πρός τι (ταῦτα yap σώζει ἄλληλα, ὡς πατὴρ xat υἱός), 

7 ὡς ἀντίφασις “ὃ δεῖνα περιπατεῖ ἢ οὐ περιπατεῖ - τὸ τοιοῦτον δὲ οὐ δύνα- 
> v 

ται XAT ἄμφω ise) χαὶ “aT av ow ψεύδεσθαι: ἐχ γὰρ τῆς xata- 

φάσεως ἢ ἀποφάσεως γίνεται 7 ae ὅπου γὰρ 7 ἀπόφασις ἀληϑεύει, 

ἐχεῖ ψεύδεται! 7 χατάφασις, οἷον οὐ περιπατεῖ’ τὸ περιπατεῖ ὧδε ψεύδεται. 
10 ὅπου ὃξ ἣ χατάφασις ἀληϑεύει, ἐχεῖ ψεύδεται Ἢ SS περιπατεῖ 

Σωχράτης" οὐ περιπατεῖ τοῦτο ψεύδεται: ἅπαξ yap ἐρρέϑη ̓ περιπατεῖ. 

ὥστε οὖν ἀδύνατον τὰ δύο ἀχηϑεύειν ἢ ψεύδεσθαι. ὅτι δὲ οὐχ ἀντίχειται 
τὸ σῶμα τῷ ἀσωμάτῳ χαϑ᾽ ἕνα τῶν λεγομένων ἀντ σαφὲς ἐντεῦϑεν" 

> , 

τὸ σῶμα χαὶ τὸ ἀσώματον οὐχ ἔστιν ἐναντία, χαϑὸ od πέφυχεν εἰς ἄλληλα 
- 

15 μεταβάλλειν: οὔτε γὰρ τὸ σῶμα ἀσώματον οὔτε τὸ ἀσώματον σῶμα, ὥσπερ 

ὁ Ψυχρὸν εἰς ϑερμὸν μεταβάλλεται χαὶ τὸ ϑερμὸν εἰς Ψυχρό OTe μὴν τὸ ψυχρὸν εἰς ϑερμὸ BES Ege χαὶ τὸ ϑερμὸν εἰς ψυχρόν. οὔτε μὴ 
σ΄ “5 sa 

αἀντίχεινται ὥσπερ ἕξις χαὶ στέρησις, χαϑὸ οὐδέτερον αὐτῶν μεταβάλλει εἰς 
- ΄ Ὅς 5 5 “- v iy 

τὸ ἕτερον, ἀλλὰ μὴν ἢ ets μόνον εἰς στέρησιν μεταβάλλεται, οὐχ ett δὲ 
΄ Υ / > e ~ . ἢ στέρησις εἰς ἕξιν. συγχωρείσϑω 68 τὸ ὁποῖόν τι ϑέλεις εἰς τὸ ἕτερον 

90 μεταβάλλειν, ἀλλὰ μὴν τοῦτο ἀδύνατον: ὁμολογουμένως οὐχ ἀντίχεινται 
QR Ὁ \ 

ἃ πρός τι ἀντίχεινται, ἐπειδὴ τὰ S [7] εὶ χατὰ τοῦτον τὸν τρόπον. οὔτε μὴν 

πρός τι σώζει ἄλληλα, ταῦτα ὃὲ φϑείρει: ὅπου kes σῶμα, οὐχ ἔστι τὸ 

ἀσώματον, χαὶ ὅπου τὸ | ἀσώματον, οὐχ ἔστι σῶμα. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ χατὰ 190r 

τὸν τῆς ἀντιφάσεως ἀντίχεινται: ἐπὶ wey 14 Ἢ gence τὰ δύο οὐ 

25 δύνανται ἀληϑεύειν 7 τρόπος ἐπὶ δὲ τούτων zal τὰ δύο ἀληϑεύει χαὶ 
a XNA § bite eRe A σάν, \ 3 ple > 
ψεύδεται" ἀληϑεύει μὲν ὡς ἵνα εἴπῃ ‘6 ἄνϑρωπος σῶμα χαὶ οὐχ ἀσώματον 

τ : : 
(ἄμφω γὰρ σκηθεύει), ψεύδεται δὲ ὡς ἵνα εἴπῃ ns ἘΠῚ σῶμα χαὶ μὴ 

> 3 > ΟΣ > 

ἀσώματον - χατ ἄμφω γὰρ ψεύδεται: ἐψεύσατο δὲ xa ἕν σῶμα λέγων 
\ \ \ > WZ la > a \ l4 \ pips. a 

τὸ λευχὸν χαὶ χαϑ᾽ ἕτερον ὅτι μὴ ἀσώματον. ὃ αὐτὸς λόγος χαὶ ἐπὶ τοῦ 
> ΄ SED e a v 

30 ἐμψύχου zat τοῦ ἀψύχου" οὔτε γὰρ ἀντίχεινται ὡς τὰ πρός τι οὔτε ὡς 
ποθ αν ᾽ς ͵΄ \ v te v » Steer al 
eis χαὶ στέρησις οὔτε ὡς ἀντίφασις, χαϑὸ οὔτε σώζει ἄλληλα οὔτε τὸ ἕν 

>) \ σ >] \ ~ id \ 3 ‘2 \ 3 \ ~ is , 

εἰς τὸ ἕτερον τ υτω οὔτε ἐπὶ τοῦ ἑνὸς ἀληϑεύει χαὶ ἐπὶ τοῦ ἑτέρου 
7S ~ ~ ΄ Y ψεύδεται. τοῦτο μόνον δοχεῖ ἐναντιοῦσϑαι: πολλάχις yap εἴποι τις ὡς 

1 εἰσὶν V τὸ (ante ψυχρὸν) om. Καὶ 2 τ ξεις ον 3 γὰρ] δὲ V 
4. ὃ οὐχ ἔτι ἕξις] ἕξις οὐ γίνεται Τ' 5 ὃ πατὴρ χαὶ ὁ υἱός V 6 τοιοῦτο V 

7. ὃ τῆς ἀντιφάσεως γίνεται ἡ ἀπόφασις χαὶ ἡ χατάφασις V 8 γὰρ seripsi: δὲ libri 

7 (ante ἀπόφασις) om. KT 9. οἷον om. V 12 ἀδύνατον om. V 13 τρόπον V 

évtavva Καὶ 15 post to σῶμα addas γίνεται τὸ (ante aowp.) colloc. ante 

alt. σῶμα V 18 ἡ (ante ἕξις) om. Καὶ 19 ἡ (ante στέρησις)] els V 

ϑέλει K τὸ (ante ἕτερον) om. Καὶ 21 μήν ye V 22 post σῶμα add. 
b] οἷ . 2 Μ 3, i ‘ ᾿ A ’ t , a 

ἐστὶν V 23 οὐχ ἔστι] οὐχέτι τὸ V 28. 24 χατὰ τὸν ἀντιφ. ἀντίχ. λόγον K 

26 μὲν] δὲ Υ ὁ om. KT 27 τὰ γὰρ ἄμφω T 29 χαὶ (post λευχὸν) 

om. K ὁ αὐτὸς δὲ λόγος Καὶ 30 ante τοῦ ἀψύχου add. ἐπὶ Καὶ 

92 τὸ (ante ἕτερον) om. K do τοῦτο δὲ Τ' 
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\ ’ ΄ ε΄ > , > ws ys τῇ 4 ᾿ ἀντίχεινται ὡς τὰ ἐναντία. μεταβάλλει γὰρ εἰς ἄλληλα: ἰδοὺ γὰρ ἢ, τροφὴ 
‘ ‘ i 

wv , > » Ree mate a NN a= (aa loge > Σ ἕ αἀψυχόν a οὔσα εἰς ἐμῴυχον μεταβάλλεται (γίνεται γὰρ αἶμα), χαὶ τὸ ἔμψυχον 
΄ ’ » c . 2 , ~ , 

πάλιν εἰς τὸ ἄψυχον, ὡς τὰ ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ. χαί φαμεν ὅτι οὐ 
as A aa ᾿ ““ x te SINT MES x pA 2 , τὰς » ay : 5 δύναται εἶναι ἐναντία, χαϑὸ οὐδέποτε τὰ ἐναντία σώζει ἄλληλα, τοὐναντίον 
Ἂς > ΞΟ e ~ ih 9. zis = \ =X »» TO Se ar 2% 4 : ΄ 5 δὲ τω ΣΝ TPES ὅτι χαὶ τὸ ἄψυχον σώζει τὸ ἔμψυχον, ὥσπερ ἢ 

x > \ δὴ , > ~ τροφὴ χαὶ τὰ ἐὔεσματα. TO GE λέγειν ὡς ἥμαρτον ἀπὸ τοῦ σώματος 
, \ 

λέγοντες τὸ 
ἜΣ a udoyoy (τοῦ γὰρ ἐμψύχου μέρος ἐστὶ τὸ σῶμα), πάνυ φαῦλον 

ὑπάρχει" ae γὰρ πᾶν σῶμα μέρος ἐστὶ τοῦ ἐμψύχου, ἀλλὰ τὸ τοιόνδε 
τὸ οὖν ἁπλῶς σῶμα διαιρεῖται. εἰς ἔμψυχον χαὶ ἄψυχον. τρίτον ἔλεγον 

10 χαλεῖν ᾿Αριστοτέλην τὸ λογιχὸν που σῶμα εἰς τὴν τοιαύτην διαίρεσιν. 
φαμὲν δὲ ὅτι οὐ τὸ ϑεῖον τὸ ποιοῦν ἡμῶν πρόνοιαν λέγει ἐχ τοῦ ζῴου 
διαιρεῖσθαι, ἀλλὰ τὰ οὐράνια σώματα" βούλεται γὰρ τὰ τοιαῦτα ϑεῖα λογικὰ 

χαλεῖν. χαὶ εἰ φήσουσι “πῶς τὸν ἥλιον ϑεῖον χαλεῖ:᾽ λέξομεν “τί γὰρ 
‘ 

w 4. ΄ ee, 3 , ~ a , 

ἄτοπον ᾿Αριστοτέλην λέγειν τὰ οὐράνια σώματα ϑεῖα, ὅπου γε χαὶ 6 [Πλάτων 

15 ἐν πολλοῖς τοὺς ἄνδρας χαλεῖν ϑείους ἠξίωσεν :᾿ εἴρηται ὃὲ. τὰ τοιαῦτα ϑεῖα 
\ AY \ L eth ide τς ΄ “ , ᾿ - x 

διὰ τὸ ὕέειν, τοῦτ᾽ ἔστι τρέχειν: ἕνεχα᾽ γὰρ τούτου χαὶ τὸ ϑεῖον τὸ προ- 
[0] Ὁ = oS [Ὁ] [0] νηούμενον ἡμῶν ϑεῖον ἐχλήϑη, χαϑὸ πάντῃ π 

᾿Απολογζησάμενοι οὖν ὑπὲρ τῆς τῶν nee οτελιχῶν διαιρέσεως φέρε 

χαὶ χατὰ τὴν ἡμετέραν ἐπαγγελίαν τὴν τῶν []χατωνιχῶν ἐχϑησόμεϑα. 
5 

| 20 διαιροῦσι τοίνυν τὴν οὐσίαν οὕτως" % οὐσία διαιρεῖται εἰς σῶμα ual dow- 

| UATOV χαὶ εἰς μιχτόν. τὸ σῶμα ἢ. ἀχίνητόν ἐστιν ἣ χεχινημένον. χαὶ εἰ 

υὲν ἀχίνητον ἐστι, ποιεῖ τὸν τόπον (διχαίως G& 6 τόπος αἀχίνητός ἐστι" τὸ 

γὰρ χινούμενον ἐν τόπῳ ἐστίν" εἰ δὲ χαὶ ὁ τόπος ἐχινεῖτο, ἐν τόπῳ ἐ 

χινεῖσϑαι: εἶναι δὲ τόπον ἐν τόπῳ ἀτοπον), εἰ δὲ χινούμενον, ἢ χύχλῳ 
τ we ee τ΄ εὐϑύ Δ 5:5 νι 3. ΦΎ ΩΝ ~ > X 
ALVSLTAL ἢ XAT SVUV~. χαὶ St μὲν XAT εὐθὺ XLVELTAL, Et υξν ἄνω. γίνε ται τῷ σι 

Ἢ 

D 
‘ ~ \ ¢ ς , XN 7S © ce ~ > ar 7 , 

TO πὺρ χαὶ ὁ ἀήρ, εἰ OF χάτω, τὸ ὕδωρ χαὶ ἢ YH. εἰ OF χύχχῳ, εἰ 100ν 

μὲν ἀπ᾽ ἀνατολῶν εἰς δυσμάς, γίνεται ἢ ἀπλανὴς oo εἰ ὃς ἀπὸ δυσμῶν 
ye ἐπὶ ἀνατολάς, γίνεται ἢ ὑποχάτω χαὶ at ἄλλαι. τὸ ἀσώματον διαιρεῖται 

ν 5 » 5 " 5 ~ Ἁ 

εἰς ἔνυλον χαὶ εἰς ἄυλον. χαὶ εἰ μὲν εἰς ἔνυλον, ποιεῖ τὴν φυτιχὴν χαὶ 
\ > 

30 ἄλογον Ψυχήν, st δὲ εἰς ἄυλον φύσει χαὶ ἐνεργείᾳ ἄφϑαρτον, γίνεται. τὸ 

1 γὰρ om. V 4 δύνανται KT ἄψυχον ex ἔμψυχον corr. Κα 10 χαλεῖν 

ἀριστοτέλην] ap. χαλ. T: ἐγκ. ap. V τοιαύτην] τοιάνδε T 11 οὐ] οὔτε V 

19 λέξωμεν Τ' 14 ἀριστοτέλειν (sic) λέγοντα T ὅπου γε] ἐξ od V 

6 om. V 16 ἕνεχεν TV yap om. V 17 πάντη] παντὶ Καὶ 18 ἀπολογισά- 

μενοι Καὶ οὖν om. Καὶ ὑπὲρ τῶν ἀρ. διαιρέσεων V 19 χαὶ om. KT 

ἐχϑησώμεϑα T 20. 21 καὶ (ante ἀσώμ. et efs)] ἢ V 22 pr. ἐστι om. V 

22. 28 ta yap κινούμενα V 23 zat om. V ἐν τόπῳ] ἐκ τόπου Καὶ 

24 τὸν τόπον K ἀπλανὴς scripsi ex Urb. 35: ἁπλῶς KTV 27. 28 ἀπὸ δυσμῶν] 
>) - 

ἀνατολῶν ἀπὸ ἀνατολῶν, sed in mrg. adscripta sunt οὕτω ἐχρῆν οἴμαι λέγειν" εἰ μὲν ἀπ 

εἰς δυσμάς, γίνεται 7 ὑπὲρ. γῆν σφαῖρα: εἰ δὲ ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ ἀνατολάς, γίνεται ἡ ὑποχάτω K 

28 ἐπὶ ἀνατολάς om. T scribas γίνονται αἱ ὑποχάτω xal πλανώμεναι (ποιεῖ σφαίρας 

τῶν πλανωμένων ἀστέρων Urb. 3d) 29: pr: xat]. 7) V alt. et tert. ets om. T 

29. 30 φυτιχὴν χαὶ ἄλογον secundum Eliam pseudepigr. seripsi: φυτιχὴν zat ἔνυλον K; 

φυσικὴν καὶ ἔνυλον T: φυσιχὴν καὶ ἄλογον V 
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Ω “ - . ey ee 5 Eh AN Jey MAN Ξ By \ ΄ Η 

θεῖον (τοῦτο Ἰὰρ ἀσώματόν ἐστι χαὶ ἀεὶ ἄφϑαρτον χατὰ τὴν φύσιν χαὶ 
\ \ > δι \ X a) ΄ » x " . 

χατὰ τὴν ἐνέργειαν), εἰ δὲ κατὰ μὲν τὴν φύσιν ἄφϑαρτον χατὰ ὃὲ τὴν 
ΣΟ ΕΝ Σ ΣΎ Pes ein ΤΕ δ 
ἐνέργειαν φϑαρτόν, δηλοῖ τὴν λογιχὴν Ψυχὴν. τὸ ies 

χαὶ ἀσωμάτου ἐστί, διὸ καὶ μιχτὸν χαλεῖται. ποιεῖ δὲ 

ιχτὸν ἀπὸ σώματος 
~ x Vv 

τοῦτο τὸ ἐμψυχον" 

5 ἔμψυχον γάρ ἐστι μιχτόν. τὸ ἔμψυχον διαιρεῖται εἰς τὸ ζῷον χαὶ εἰς τὸ 
x x , 

ζῳόφυτον χαὶ εἰς τὸ φυτόν. xat εἰΐμὲν Ἢ φυτὸν TONE λέγεται 
, 3 NN τ Pe INILAS > O\ Ζ QO” = » , 

πόα, εἰ 08 ὑψιπετές, δένδρον, εἰ δὲ μέσον, ϑάμνος. οὐχ ἔστι δὲ ἀνεπίληπτος 

ἢ τοιαύτη διαίρεσις: χαχῶς γὰρ λέγουσιν τὸν τόπον εἶναι σῶμα’ ἔσται γὰρ 

σῶμα διὰ σώματος χωροῦν, εἰ τὰ χινούμενα ἐν τόπῳ χινεῖται. ἀλλὰ μὴν 
e 

10 τοῦτο ἄτοπον. οὐχ ἔστιν οὖν ὁ τόπος σῶμα. ἄλλως τε ἐκ τῶν αὐτῶν 
ας: 14 ~ 

δείχνυται ὅτι οὐχ ἔστι σῶμα" ef 
Ὑ ¢ , 5» 4 Ὑ A ‘ ξ΄ Vv Ῥ» 5 Δ 

εξ 0 τόπος, εσται O TOTOS ἕν TOT, ETL δὲ χαὶ ὁ ἄλλος TOTOS ὃν τοπῷ 

\ x ~ > ΄ Qs > ~ 
γὰρ τὸ σῶμα ἐν τόπῳ ϑέλει εἶναι, σῶμα 

- > I Vv ΤΣ 

χαὶ (τοῦτον ἐπ᾽ ἄπειρον. ὅπερ ἄτοπον. ἷ 9 

p.415 Καϑ' ἑχάστην χατηγορίαν ἐστί τινα γενιχώτατα. 

\ o Coat, ΄ , ΄ , » 

15 Φησὶν ὅτι εὑρίσχαμεν τινα GEES χατηγχορούμενα χαί τινα εἰδι- 

χῴτατα" vevindtatoy μὲν ὡς εἴπομεν τὴν οὐσίαν, εἰδιχώτατον OF ὡς εἴπομεν 

τὸν Σρορώτον; ἔγουσι δὲ ὅτι οὐχ ὥφειλεν εἰπεῖν γενικώτατα: οὔτε γὰρ 

χατηγορεῖται ἕν τι πολλῶν γενιχωτάτων᾽ δεῖ οὖν ἑνιχῶς λέγειν γενικώτατον 
~ A XN 3 a. € ~ 

ἢ τὸ πληϑυντιχὸν av} ἑνιχοῦ νοεῖσϑαι. 

20 p.4,17 Ὑπὲρ ὃ οὐχ dv εἴη ἄλλο ὑπερβεβηχὸς γένος. 

Καλῶς εἶπε γένος" ἔστι γὰρ τὸ ὃν ἐπαναβεβηχὸς τῆς οὐσίας, ἥτις 
5 > 5 

ἡξνικώτατον λέγεται, GAR οὐχ ἔστι γένος, ὥς φησιν ᾿Αριστοτέλης. ° Aprato- 

τέλει οὖν salads 6 Πορφύριος οὐ λέγει τὸ ὃν γένος, ef χαὶ τὰ μάλιστα 

βούλεται ὃ Πλάτων αὐτὸ εἶναι γένος. 

τ σι ».4.8. Me® ὃ οὐχ ἂν εἴη ἄλλο ὑποβεβηχὸς εἶδος. 

Καὶ ὧδε χαλῶς εἴπε τὸ εἶδος" ἔστι γὰρ καὶ ἄλλα τῷ εἴδει ὑποβεβη- 

χότα ὡς ὃ Σωχράτης χαὶ UAdtwv, GAR οὐχ εἴδη. 

1 χαὶ (ante ἀεὶ) om. TV 2.3 ἄφϑαρτον ---ἐνέργειαν om. V 3 τοῦ σώματος V 

4 τὸ om. V 5. 6 uar εἰς ζωόφ. καὶ εἰς φ. T: ἢ εἰς τὸ ζωόφ. ἢ εἰς τὸ φ. V 

6 εἴη K: ἐστι V 7 οὐχ ἔστι] οὐχέτι V 8 εἶναι τὸν τ. colloc. K: εἶναι τὸν 

τόπον εἶναι T 9. εἰ τὰ χινούμενα] εἶτα χινούμενον V 10 ante τοῦτο add. 

xan 11: τὸ om. ¥ 12 ἔτι---τόπῳ om. T 13 τοῦτο ex Urb. 35 

inserui 15 κατηγορούμενα γενιχωτάτων V 15. 16 post εἰδ. add. xat V 

16 (oREE SOS V εἴπομεν] p. 1484.5 17 ὀφείλει. V οὔτε] od V 

19 ἀντὶ ἑνιχῶν νοείσϑω V 20 ὑπερβεβ.] ἐπαναβεβηχὸς Porph. (cf. v. 21) 

21 χαλῶς οὖν T 22 ὥς φησιν “Aptot.] cf. Metaph. Δ΄ ὁ p. 1017222 sq. 

22.23 ἀριστοτέλη T 23 ta om. T 24 αὐτὸ 6 πλάτων colloc. V 25 ante 

ved add, εἰδιχώτατον δὲ T 26 ait. καὶ om. KT 27 6] τὸ KT 
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22 

DAVIDIS IN PORPHYRII ISAGOGEN ec. 19 [Porph. p. 4,22. 32] ] "55: 

A ς ~ 

p. 4,22 Ὑπὸ δὲ ταύτην ἐστὶ σῶμα. 

ἀπ 5» Σ eS ~ ᾿ ΄ > ΄ 
ΤΠ ελείως Ω)Ὰ pe ee τῇ διαιρέσει" διαιρεῖται {Zp Ἢ 9 οἱ boa οὗ LOVOY 

> ~ ἜΝ \ > > 

εἰς σῶμα, ἀλλὰ χαὶ εἰς ἃ τ = 
ay " “7 

ατον. μήποτε ὃὲ τὰ συμβαλλόμενα τῷ παρα- 
δείγματι παραδίδωσι. 

‘ ~ 3 >| z 

p. 4,32 Kat πᾶν. τὸ πρὸ τῶν ἀτόμων προσεχὲς ε 
, / x A , 

γον. οὐχέτ tL OF χᾶι γενος. noe 

Kald@c cine to-mpoceyvec- to ΤΟΣ (rs EEE ented ; αλῶς εἴπε τὸ προσεχές" ἰδοὺ γὰρ τὸ ζῷον χατηγορεῖται τοῦ Σωχρά- 
ὩΣ 4 Ἦν στε. τὰς oe Les >. σ — ΄ ες qr ~ 

τοὺς zat [[λάτωνος, οὐχ ἔστι Ge ὅμως μόνον cides, χαϑὸ προσεχῶς τῶν 
, > ~ 4 Ξ τ' -ν , 

ἀτόμων οὐ κατηγορεῖται. τὰ οὖν προσεχῶς χατηγορούμενα τῶν ἀτόμων 
΄σ wv © 

ταῦτα εἴδη μόνον heyetar ὡς ὁ ἄνϑρωπος. | 

Πρᾶξις ιϑ΄. 191: 

΄ 4 ~ Ψ ~ 4 ana m las ~ 

[ldpecty ὁ ΠΠυρφύριος περὶ τῶν αὐτῶν τὴν διδασχαλίαν ποιούμενος, πρῶ- 
A ~ s 4 ~ ΄ 4 =. ‘ ~ 

Tov περὶ τῶν ἄχρων διδάξων ci)’ ὕστερον περὶ τῶν μέσων, φημὶ δὲ περὶ τῶν 
ia e , v 

ὑπαλλήλων. φησὶν οὖν ὅτι τὸ γενιχώτατον μίαν σχέσιν ἔχει τ 
8 4 4 > -ω A} > 4 \ x 5 αὖ Ὁ χὰ ἃ 

Diz GUTO, TO ὃξ εἰδιχώτατον υἱαν τὴν προς TZ πρὸ GZUTOU, TH οξ ὑπάλληλα 

΄ x x x \ >. Ἁ x Ἁ > > ΄ 

μιὰν WEY τὴν προξ τὰ πρὸ αὐτῶν. ἄλλην Of τὴν πρὸς τὰ YET αὐτὰ. 

~ >i ec ΄ πᾷ ΄' i > 7 oY >. af σ 

GAOT, Ξ UTAPYSL TOY τοιούτου TA παραοξιγματο. TIVES OF λξγζουσιν OT! 

a ὧν εἰ = Φ 
Ν , , vv >) 

OLAWTATAY τᾶν σχξοιν ξχειν τὴν προς 

xX ΄ 4 x x x > ~ > ΄ v 

ξν μιὰν τὴν πρὸς τὰ πρὸ αὐτὴ GLOY ὦ ἀνϑρω- 

a A " 5 1» ~ ae 

TOS προξ τὸ ζῷον, oh oe Ξ τὴν πρὸς τα ATOUG. χάχως ὃξ ἐπιλ Beetle 

~ xs ΄ ® 

τοῦ φιλοσόφου" μίαν γὰρ λέγει τὴν τοιαύτην σχέσιν, χαϑὸ Aare αὖτ 
a> pe. t ΄ aie x x 4 as x 

εἴδους ἐστὶ σχέσις. ἢ υὑὲν γὰρ ἀνθρώπου πρὸς τὸ ζῷον εἴδους ἐστὶ πρὸς 
x ΄ “ς΄ -.»»" > a] ΄ > N72 > ᾿ " 

τὸ γένος, ἢ ὃς ἀνθρώπου πρὸς Σωχράτην χαὶ ᾿Αλχιβιάδην εἴδους ἐστὶ πρὸς 
᾿ wv . ,ὔ - ΄ , , ~ >» 4 A 5 3 ᾿ ν᾿ A) 

το ατημα. οἰχαίως οὖν ταῦτην μιᾶν χάλει OLA TO THY αὐτὴν Stvat. τα 

μὰ ah v ᾿ sh Z, ‘ > x 94 x a. 9. 
25 μέντοι ὑπάλληλα διττὴν ἔχει τὴν σχέσιν, χαϑὸ od τὴν αὐτὴν πρὸς τὸ ἄνω , έ f ἐ ? f aed 

Scrap cept ΠΡ πον a τ pe ea at > 
AGL τὸ χάτω ἔχε: TOGS ὑὲξν τ, τῇ Gym ws e1o0s ἐστι TO9S ἵξγος. TGS 

2 ἐπεξέρχεται] ἐξεξέρχεται K': ἐξέρχεται V 3 συμβαλλ.] παραβαλλόμενα Καὶ 

D προσεχὲς) προσεχῶς κατηγορούμενον Porph. (ef. v. 9) 7 τοῦ om. V 

8 obx ἔστι scripsi: οὐχέτι libri ὅμως scripsi: ὁμοίως KV: ὁμῶς T μόνως T 

εἶδος T?: χαὶ εἴδος Καὶ: χαὶ εἴδους TV 10 ταῦτα om. K 11 πρᾶξις τὴ Ὁ 

om. T 13 εἴϑ᾽ οὕτως ὕστ V 15 ὑφ᾽ αὑτὸν 16 pet αὐτά] μετ 
ταῦτα Υ 17 τοῦ] ta T τοιούτ.}] τούτου T τὰ om. KT 

alt. δὲ om. KT 18 λέγει φάσχων)] gdozer V 19 ἑαυτοῦ V (bis) 

τὴν (post μίαν) om. TV 21 xate ἑχατέρα αὐτῶν] zal? ἑχάτερα ἀπὸ tod V 

ἡ μὲν γὰρ] ef μὲν V ἀπὸ ἀνϑρ. ΤΥ εἴδος (alt. 1.) V 23 τὸ om. V 

qj) et V 23 εἶδος V 24 οὖν om. V μίαν om. V 

s 
a 
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6b τὸ χάτω ὡς γένος πρὸς εἶδος. παραδείγματι δὲ σαφεῖ τὸ λεγόμενον 

παραβάλλει" φησὶ γάρ' νόησόν μοι τὸν Δία ἀρχὴν εἶναι τοῦ γένους τῶν 

Ἡανταλιδῶν χαὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ χατάγεσϑαι Τάνταλον, ἀπὸ Ταντάλου Πέλοπα, 

ἀπὸ Πέλοπος ᾿Ατρέα, ἀπὸ ᾿Ατρέως ᾿Αγαμέμνονα, ἀφ᾽’ οὗ ᾿Ορέστης. χαὶ τὸν 
5 μὲν Δία ὡς μὴ γεννηϑέντα ἔχ τινος πατέρα μόνον λέγομεν (πατὴρ γάρ ἐστι 

τῶν Τανταλιδῶν), τὸν ὃὲ ᾿Ορέστην μόνον υἱόν (υἱὸς γὰρ χαϑὸ ἐγεννήϑη, 
οὐχ ἐγέννησε s), τὸν ὃὲ Τάνταλον χαὶ Πέλοπα χαὶ ᾿Ατρέα χαὶ ᾿Αγαμέμνονά 
φαμεν πατέρας, χαϑὸ πᾶντες ἐγευνησθνν χαὶ υἱούς, χαϑὸ πάντες ἐγεννήϑησαν. 

οὕτως οὖν χαὶ ἐπὶ τῶν προχειμένων ἔστιν εἰπεῖν. τὴν μὲν γὰρ οὐσίαν μόνον 

10 γενιχώτατον λέξομεν, χαϑὸ γένος πρὸ αὐτῆς οὐχ ἔχει, τὸν ὃὲ ἀνῦρωπον 

ἐρωτῶν χαὶ 

τὸ ζῷον χαὶ τὸ λογιχὸν ὑπαλληλα, χαϑὸ δύνανται χαὶ γένη εἶναι χαὶ εἰδῇ. 

, >> , Qs > 4 5 \ \ »} ΄ ἊΝ 

WOVOY ELGLAWTATSYV, χαῦὸ ξειοος WOVOY ἔστι χαὶ οὐ γξνος, τὸ ος 

) 
ἰστέον 63 ὡς οὐ πάντῃ ἔοιχε τὸ χατὰ φιλοσοφίαν γενιχώτατον γένος 

΄ - «- δ ἂς ΣΟ ΑΞ σ \ ᾿ x ens ee ih pee, 

τούτῳ τῷ παραδείγματι (χαὶ διχαίως, ἵνα ΒΝ τῇ αὐτὸ ἔστα: ἀλλὰ διαφέρῃ), 
δ V9 , ΟῚ Sy es τ - 

15 χαϑὸ Οὐναᾶάτοῶν ἐστιν ETL ie TOU Atos ek ὑπὸ ἕν Tt ἀνάγεσϑα: πάντα τὰ 

χατὰ συνήϑειαν γένη, Σ ὑπὸ τὸν Δία (πατὴρ γὰρ ἀνδρῶν te ϑεῶν τε), 

ἐπὶ δὲ τοῦ μενα - ong οὐ τοῦτο δυνατόν ἐστιν’ οὐ γὰρ εὐποροῦμεν 

γένους, ὅπερ πάντων τῶν ἜΤ ἐν χατηγορεῖται. πολλάχις δ᾽ ἂν εἴποι 

τις ὡς τὸ ὃν ὡς γένος χατηγορεῖται τῶν γενιχωτάτων γενῶν, λέγω ὃὲ τῶν 

20 δέχα χατηϊοριῶν. πρὸς τοῦτο δὲ "ὦ ὅτι οὔτε ὡς γένος εἰς ταύτας 

διαιρεῖται οὔτε ὡς ἄλλο τι" ἔχομεν γὰρ ἐχ περιουσίας 

τρόπους διαιρεῖται: ἥτοι ὡς 
Ves \ a Ἂν Vv Nie uth 

ὡς AZAAD τι TA GtAtOODWEYVA εἰς τινὰ KATA ε 
» 

ς 
΄ > Yd σ > τὐχεχτ \ ΄ x ΄ 

YEvos εις Ξιοὴ WOTED TO (ον Ets ee χαὶι ἱππὸν χαὶι χυνα, 7| ως 
\ yw wv 

͵ ry 
Ἂς > 5) 

εἶδος εἰς ἄτομα ὥσπερ ὃ ἀνϑρωπος εἰς Λλχιβιάδην Σωχράτην xat ΠΥ νι 

25 Ἢ ὡς, ὅλον εἰς μέρη ὥσπερ. ὁ Σωχράτης τῷ χεφαλὴν χαὶ χεῖρας χαὶ πόδας, 

7, ὡς ὁμώνυμος φωνὴ εἰς διάφορα σημαινόμενα pone ὃ χύων εἰς τὸν 

ηἸενῆ χαὶ ϑαλάττιον χαὶ ἀστρῷον, ἣ ὡς οὐσία εἰς συμβεβηχότα οἷον ὁ 

ἀνϑρωπος εἰς ἄνδρα χαὶ γυναῖχα (ταῦτα γὰρ οὐδὲν διαφέρει χατὰ τὴν 

οὐσίαν ἀλλὰ χατὰ τὰ συμβεβηκότα, φηυὶ δὲ χατὰ ta ἐξέχοντα μύρια" 

80 οὕτω γὰρ χαὶ ὁ [αληνός φησιν ὅτι οὐδὲν SEE τὸ γύναιον τοῦ ἀνδρὸς 

εἰ μὴ χατὰ τὰ μόρια), ἣ ὡς συμβεβηχὸς εἰς οὐσίαν ὡς τὸ λευχὸν εἰς 
χύχνον χαὶ χιόνα χαὶ Ψψιμύϑιον. χατὰ ὃὲ ἕνα τῶν τοιούτων τρόπων οὐ δύνα- 

~ μι ~ x 5 ΄ Ἁ ~ ται διαιρεῖσθαι τὸ ὃν εἰς τὰ γενικώτατα γένη. χαὶ πρῶτόν Ye περὶ τῶν 

1 alt. δὲ om. V 2 φησὶ γὰρ] cf. p. 6,2 sq. ὃ τὸν τάνταλον Κα 5 λεγόμενον TV 

9 μόνον seripsi: μόνην libri 10 γενικωτάτην KV 18 παντὶ T 14 δια- 

φέρει KT 18 ὅπερ] οὔτως V δ᾽ ἂν] δὲ TV 19 ὡς τὸ γένος V 

20 ᾿λέξωμεν T γένως V! ταύτας] τὰς δέχα κατηγορίας V 21 γὰρ 

om. KT 21.22 ὅτι οὔτε ws ἄλλο τι eras. T 22 ὡς] εἰς Καὶ jrot] ἢ 

23 ἵππον zat ἄνϑρ. colloc. V zai (ante ἔππον) om. Καὶ 24 εἴδη V 

ἄτομον Καὶ ἀλκιβ. deleas . 25 χαὶ (ante χεῖρας) om. KT 27 οὐσίαν V 

28 οὐδὲν] οὐ Brand. 30 ὁ Γαληνός φησιν] spectare videtur Περὶ χρείας τῶν μορίων 
ΙΝ p. 158 (Kin) 31 συμβεβηκότα V 32 ‘pr. xat] εἰς V Φιμμύϑιον KT 

ἕνα δὲ colloc. V 30 πρῶτον ye] πρότερον KT 
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+o) ~ ΄ δ 

πέντε φαμέν, cid ὕστερον περὶ τοῦ γένους. τὸ ὃν εἰς τὰ γενιχώτατα γένη 

οὐ δύναται ὡς ὩΣ διαιρεῖσθαι, ὅτι τὰ εἴδη εἰς ἄτομα διαιρεῖται, τὰ Gs 

ἄτομα μίαν φύσιν δηλοῖ, τὰ γενιχώτατα ὃξ πολλὰς ee δηλοῖ. εἰ οὖν 
- 
[ὅπ πολλὰς φύσεις exhousw, ὁμολογουμένως τὸ ὃν οὐ διαιρεῖται ὡς εἰς ἄτομα 

5 εἰς τὰ γενικώτατα γένη. τί οὖν; ὡς ὅλον εἰς μέρη διαιρεῖται; οὐδαμῶς" 
> ~ > ~ σ ἈΝ , τὸ γὰρ ὅλον εἰς ὁμοιομερῆ δ'αιρεῖται ὥσπερ τὸ ξύλον εἰς πολλὰ ξύλα 7 

> > ~ , τ 
εἰς ἀνομοιομερῆ ὥσπερ ὁ Σωχῤῥάτης εἰς χεφαλὴν χαὶ χεῖρας χαὶ πόδας" 

\ > \ Vv. a ~ ' ~ 

χαὶ εἰ μὲν εἴπῃς εἰς ὁμοιομερῆ). ψεύσῃ τὸ γὰρ δυνιουερὲς τοῦ αὐτοῦ ὀνό- 
΄, ΄ τ > ~ e , 

ματος μετέχει χαὶ πράγματος, TOD αὐτοῦ ὃὲ ὀνόματος οὐ μετέχει 7 οὐσία 
\ ἊΝ ~ ~ , ΄ > 10 χαὶ ta συμβεβηχότα οὐδὲ τοῦ αὐτοῦ πράγματος: πρόδηλον γάρ. εἰ δὲ εἴπῃς 

> > ~ ΄ ΄ \ \ 5) ~ ᾿ ΄ ~ εἰς ἀνομοιομερῆ. πάλιν Ψεύσῃ" τὰ γὰρ ἀνομοιομερῆ οὐ προγαγορεύονται τῷ 
, ~ lA ὋΣ ΄ v τ ΄ 

ὀνόματι τοῦ ὅλου" τὴν γὰρ χεφαλὴν Σωχράτους οὔ φαμεν Σωχράτην, φαμὲν 
\ v A > ε a - > a 

ὃς τὴν οὐσίαν ὄν. ἀλλὰ μὴν οὔτε ὡς ὁμώνυμος φωνὴ διαιρεῖται, ἐπειδὴ 

ἢ ὁμώνυμος φωνὴ μόνον ὀνομασίας μεταδίδωσιν, οὐ μὴν χαὶ πράγματος, 
Ἃ 2 ’, a7 ~ ΄ 5 ΄ 

15 TO GS ὃν οὐ μόνον ὀνόματος μεταδίδωσι τοῖς γενιχωτάτοις ἀλλὰ ual πραγ- 
\ ’ ~ 3 \ 

ματος. GAMA μὴν οὐδέποτε ὁμώνυμος φωνὴ μεταδίδωσι τοῖς Ox αὐτὴν 
΄ \ \ ~ \ = Pee) \ σ ΄ 6) “4 ~ 

σημαινομένοις χατὰ TO μᾶλλον χαὶ FITOV’ ὁρῶμεν δὲ ὅτι ἢ οὐσία μᾶλλον 
" > NTN ΄ > y ΄ > ε Eh ye > , 

Ov ἐστι, τὰ δὲ συμβεβηχότα Frttov ὄντα. τί οὖν ὡς οὐσία εἰς συμβεβηχότα 
- > ~ - τι s > 

διαιρεῖται; οὐχοῦν ὥφειλον ta δέχα γένη συμβεβηχότα χαλεῖσϑαι. εἰ οὖν 
x Oy ee, 5 ’ ε 

90 ὃν χαλοῦνται, οὐδὲ ὡς οὐσία εἰς Στ τ ἀλλὰ why οὔτε ὡς svp- 
> > 5 , 

βεβηχὸς εἰς οὐσίαν, ἐπεὶ πᾶντα οὐσία ὥφειλον λέγεσϑαι. εἰ G& οὐ λέγεται, 
΄ "é | > e a>»! ς 

ὁμολογουμένως οὐδὲ ὡς συμβεβηχὸς εἰς οὐσίαν. λείπεται δεῖξαι ὅτι οὐδὲ 192r 

Hi 

5 ὡς γένος εἰς εἴδη. ἀρχτέον ὃὲ οὕτως" ἐν τοῖς ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος τελοῦσιν 

εἴδεσιν οὐχ ἔστι τὸ φύσει πρῶτον χαὶ ὕστερον. εἰ οὖν ἥ οὐσία προτερεύει 

25 φύσει τῶν συμβεβηχότων, πρόδηλον ὡς οὐχ ἔσται τὰ τοιαῦτα εἴδη: εἰδῶν 

ὃὲ ἡ ὄντων οὐδὲ τ US ae ὅτι ὃὲ ἢ οὐσία φύσει προτερεύει τῶν 

τον RO σαφὲς éx τοῦ ἔχειν τὰ τοῖς φύσει πρώτοις παραχολουϑοῦντα. 
τὸ τῇ φύσει πρῶτον συνεισφέρεται χαὶ οὐ συνεισφέρει, συναναιρεῖ χαὶ οὐ 

συναναιρεῖται" οἷον τὸ ζῷον φύσει ἐστὶ πρῶτον τοῦ ἀνθρώπου" συνεισφέρε- 

80 tat γὰρ χαὶ οὐ συνεισφέρει. λέγων γὰρ ᾿ἀνϑρωπός ἐστι συνεισφέρεις 

τὸ ζῷον (st yap ἀνϑρωπος, χαὶ ζῷον), λέγων δὲ “ζῷόν ἐστιν οὐ συνεισ- 

φέρεις τὸν ἀνϑρωπον᾽ οὔτε γὰρ πᾶν ζῷον ἀνϑρωπός ἐστι. πάλιν συναν- 

1 cid? οὕτως bot. V εἰς γενικώτατα γένη T: ὡς yevexwtatoy γένει (sic) V 

ὃ τὰ γενιχ.-- δηλοῖ om. V 4 ὡς superscr. T: om. KV ἄτομα] εἴδη V 

5 pr. εἰς] ὡς KV 7 els (post ἡ] ὡς V: om. T ὁ om. K zat (ante 

χεῖρας) om. T ὃ εἴπῃς om. V εἰς τὰ ὁμοιομερῆ TV τὸ γὰρ-- Ψεύσῃ 

(v. 11) om. V 13 ὄν om. V 14 ἡ om. V 17 τὸ ἧττον Καὶ 
18 ὄν om. K οὐσίαν V 19. 21 ὥφελον V 19. 20 ef οὖν ὃν] ἀλλ᾽ οὐ Καὶ 

20 post οὐσία superser. τοίνυν K 20. 21. 22 συμβεβηχὸς] συμβεβηχότα V 

21 οὐ om. Καὶ 22 ἀποδεῖξαι V 23 ἀρχτέον---αὐτὸ in ras. K 24 εἰ] ἡ Τὶ 

7 om. V 25 ws om. V 26 οὐδὲ] οὔτε KT γένη KT ἡ om. V 

27 cots] τῇ Καὶ φύσει---παραχολουϑοῦντα] lac. XII fere litt. K 28 tz, om. V 

ante συναναιρεῖ add. zat V 30 pr. yap Paris. 2089: δὲ KT: om. V 

80 et 31. 32 συνεισφέρεις] συνεισφέρει V 31 εἰ] οἷον V 92 πάλιν om. T 
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~ ‘ 3 Pate ι" ἊΝ κα \ ς 5 Vv = Id ~ > > ~ ᾿ x 

αιρεῖ καὶ ob, συναναιρεῖται λέγων γὰρ “οὐχ ἔστι ζῴον᾽ ἀναιρεῖς χαὶ τὸν 
ἄνϑρωπον, λέγων δὲ “οὐχ ἔστιν ἄνϑρωπος᾽ οὐ ΘΟΕ τὸ Cwov. τὸ 

αὐτὸ δὲ χαὶ ἐπὶ τῆς οὐσίας χαὶ τῶν σῦμβε βηχό των ὑπάρχει" συνεισφέρεται 
2 \ ΄ ΄ « 2 

jap ἢ οὐσία χαὶ οὐ συνεισφέρει: εἰ yap εἴπῃς Aevxov gor’, δόμεισ ις 

5 χαὶ τὴν οὐσίαν (οὐ γάρ ἐστι λευχὸν ἔν τιν: χωρὶς οὐσίας), λέγων δὲ “ ἄνϑρω- 

πός ἐστιν οὐ συνεισφέρεις τὸ SERED INS s: οὔτε γὰρ πᾶς ἄνθρωπος λευχὸς 

ὑπάρχει. συναναιρεῖ 6& χαὶ οὐ συναναιρεῖται, ὅτι λέγων “οὐχ ἔστιν ἄνϑρω- 
- ) \ ΗΝ ΄ ΄ RA fe 9 v φεῦ ἢ “» hI - 

mas’ συναναιρεῖς χαὶ τὸ λευχόν, λέγων GE “οὐχ ἔστι λευχόν οὐχ ἀναιρεῖς 
\ \ 21 Χ ἢ ΄ » ¢ ΄ 

χαὶ τὸν ἄνθρωπον" οὔτε γὰρ ἐὰν μὴ ἢ τις λευχός, ἄνϑρωπος πάντως 
> Μ : ΄ ~ v » ΄ 

10 οὐχ ἔστιν. ἔτι οὐδέποτε ἐν τοῖς ὁμογονέσιν εἴδεσιν τὰ μὲν ἄσχεταά ἐστι 

τὰ δὲ ἐν σχέσει, GAN ἣ παάντὰ ἄσχετά ἐστιν ἣ πάντα ἐν σχέσει: δρῶμεν 

ὃὲ ἐπὶ τῶν προειρημένων γενιχωτάτων γενῶν ὅτι τὰ μὲν ἄσχετα ἐστιν, 
> > , ΄ 

ὥσπερ 7% οὐσία χαὶ τὰ συμβεβηχότα, τὰ ὃὲ ἐν σχέσει, ὡς ὃ πατὴρ χαὶ ὁ 
΄ ΄ e ‘ ~ 5 v ~ Yr v sas 

DLOS, TO Οἰπλοὺν XAL TO ἁπλοῦν: οὐχ ἔστιν Opa ταῦτα St07. ETL GUOETOTE 
aS 

ἡμογενέσιν εἴδεσι τὸ ἕν ὑποχείμενον τοῦ ἑτέρου γίνεται᾽ ὁρῶμεν ds 
“ ΄ >, Fe a ΄ ΄ > ~ ΄ > » Ya >. \ 
ὅτι ἢ οὐσία ὑποχείμενόν ἐστι τῶν ov Epes οὐχ ἄρα εἴδη εἰσὶ τὰ 

α τοιαῦτα. τὰ εἴδη παρωνύμως ἀπὸ τοῦ γένους παρονο- εὶ Os a 
wo) 

al Φ < Φ cv ° Os al Φ ol 

v @ udtetat, οἷον τὸ λογικὸν οὐ λέγομεν Cwotytae ef 68 παρωνύμως ταῦτα 
a ΄ . la 

λέγεται (εἶναι yap αὐτά ae δμολογουυένως οὐχ ἔστιν εἴδη. TEUTTOV 
> ΄ sas A ~ A > x 3 

ὁμογενέσιν εἴδεσιν οὐδέποτε τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττόν ἐστιν’ εἰ ὃξ ἐν 

τούτοις eros τὸ i χαὶ ἧττον, ὥσπερ ἐν ἼΣ οὐσία τὸ μᾶλλον 
“7 

- 

\ > 

(μᾶλλον yap ὄν ἐστιν), ἐν δὲ tots συμβεβηχόσι τὸ ἧττον {ἧττον yap εἰσι μαλλ 12P 5 ξοτ > © & τοις peppy 47a τ ἢ: νει Tv Ὕ ρ 

~ , ΄ > ~ > τῆς οὐσίας), ὁμολογουμένως οὐχ ἔστι τὰ τοιαῦτα εἴδη. ἔχτον χαὶ ἀναντίρ- 
5 ~ Vv. , ν ‘ A 

oytov εἰ λέγεται ταῦτα εἴδη. πάντως χαὶ διαφοραὶ λέγεται: εἴδη γὰρ μεταξὺ 
- ! ~ , ΄ a Ἃ 3 

25 τῶν δια φορῶν γίνεται. τί οὖν; χατηγορεῖται τούτων τὸ ὃν ἢ οὐ χατηγο- 192 γ 

ρεῖται; εἰ μὲν εἴπῃς ὅτι πεττῶν ἀτόποις Sees | οὐδέποτε {a0 

οὔ φαμεν ζωότητα ῳ on Oo- φαμεν τῶν ἰδίων Ὁ γένος χατηγορεῖσϑα 
δὲ 

τὴν λογαιύτη τ 
Ἁ Vv at \ δὼ ~ > ~ 3 υἡ εἴπῃς χατηγορεῖσθα! τὸ ὃν τῶν διαφορῶν, οὐχ 

ν οὐχ ἔσται εἴδη, εἰδῶν δὲ μὴ o δ᾽ - ΕΣ Ὁ oo o 
8 

GC 
AS 
Ὁ 

ἘΞ [ey] 2 G (2) Ε < oO o Cc 
.«- 

ren οὖσ 
\ ~ \ \ ~ x >. x“ / 

30 ὄντων οὐδὲ Ἰένος ἔστι. χαὶ τοσαῦτα μὲν ὑπὲρ τοῦ μὴ εἶναι τὸ ὃν γένος. 
> Cas, >. 5) ~ ΄ ΄ Lg ἐν ἑτέρα 63 ϑεωρία τὰ συνηγοροῦντα [Ιλάτωνι παραϑησόμεϑα. χωρητέον 

p.5,14 Τὴν δὲ ὡς πρὸς τὰ μετ᾽ αὐτὸ οὐχ ἀλλοίαν ἔχει. 
4 

Ἐν τούτῳ λύει τὸ ἄπορον’ φησὶ γάρ’ χῶν ἔχῃ τὸ εἰδιχώτατον σχέσιν 

1 alt. zai om. TV 4 λευχόν Paris. 2089: λευχός KTV 8 τὸ λευχόν (alt. 1.) Καὶ 

9 ἢ] ἔστι TV 9.10 πάντως οὐχ ἔστι ἄνϑρ. colloc. V 13 ὡς om. V 

15 εἴδεσι om. V 15. 16 ὑποχείμενον---οὐσία om. V 19 αὐτά] ταῦτα Καὶ 

20 τὸ ἧττον V 20. 21 ἐστιν --- ἧττον om. V 21 co ἤτον T ἐν τῇ 
οὐσία Paris. 3089: ἡ οὐσία KTV 22 ante μᾶλλον add. χαὶ V 24 διαφοραὶ] 

διαφορὰ V 26 εἴποις V 27 τῶν ἰδίων --- φαμεν om. V οὐ supra 

ser. K 29. 80 μὴ ὄντων δὲ εἰδῶν colloc. V 91. év om. TV 32 οὖν om. TV 

3 χαὶ τήνδε ws V pet αὐτὰ KTV (cf. p. 155,1) 34 ἰδιχώτατον Καὶ 
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ὡς πρὸς τὰ πρὸ αὐτοῦ χαὶ πρὸς τὰ μετ᾽ αὐτό. GAN οὖν διαφορὰ οὐχ ἔστι χαὶ ς τρ Ἐπ προ τω (αι πρ 0S TA μετ αὐτο, αλλ οὖν OLA COE οὐχ EOTL χαι 

ὦ Ἁ Ὁ , Ἁ ’ , ΩΥ . > 

OL\@ τοῦτο OVO OYSOEtS τὴν τοιαύτην σχξσιν ηυ λέγουσι: λέγεται γὰρ εἶδος 

Ἂ = Nee -- δὰ mea Tee a ΄ 5 fie ea \ of. ~ ~ 

χαι πρὸς TA ATOUKH ὡς περιξχον AUNTS, AEYETAL χαι ELO6S τῶν πρὸ αὐτοῦ 

= τὸν Qi — \ eet ax = ‘4 = sl ~ , 3 

5 p.5,23 Τὰ δὲ πρὸ τῶν eldtxwtadtwy ἄχρι τοῦ Ἰενιχωτάτου avt- 
oy , 5 , DAS ‘ c 5 5 

ὄντα yévyn λέγεται χαὶ εἴδη xat ὁπάλληλα γένη. 

σ΄ X ~ x » ‘ ~ ’ 

Φησὶν ὅτι τὸ ζῷον zat τὸ ἔμψυχον χαὶ τὸ σῶμα χαὶ ὅλα τὰ μέσα 
τ \ wv \ ~ αὐ ἦν 

γένη χαὶ εἴδη λέγεται, διὰ ταῦτα χαὶ ὑπάλληλα γένη λέγεται. Ψ 

ΠΡ τὴ κλεῖ eee > , ~ 10 ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστόν φασι λέγειν αὐτόν, ἐπειδὴ οὐ πάντων τῶν 

γενῶν ὃ Ζεὺς ἀρχὴ 
΄ bl A ~ ΩΝ 

πάρχει, εἴ γε δῆλοι τοῦτο O ποιητὴς λέγων (<f} 

τριχϑὰ Ge πάντα δέδασται. 

p.6,6 Ὥς φησιν ᾿Αριστοτέλης. 

’ , - >| ~ , t 

Βούλεται παραστήσασϑαι ἐξ ᾿Αριστοτελικῶν παραδειγμάτων ὡς οὐχ 
Vv Ἂ ἂν xs 4) ΄ ΄ ὌΝ 

15 ἔστι τὸ ὃν γένος GAN ὁμώνυμος φωνή" ὀνόματος γὰρ μόνον μεταδίδωσι 
~ / , > , + ~ 5 , 

ταῖς δέχα χατηγορίαις, οὐχέτι G3 χαὶ πράγματος. χαλοῦμεν δὲ πάντα τὰ 
i 3 i ‘ 

γενιχώτατα γένη ὄντα. 

, x , » ΄ 

p.6,9 Συνωνύμως adv πάντα ὄντα ἐλέγετο. 

, \ 5 td > \ v ‘ ΄ nas δὴ 5 id 

Aéy Sh es OTL El YEVOS ἦν TO OV, XAL TOAYUaTOS WETEOLOOD χαὶ OVO- 
| | ? \ t 

20 watos τοῖς δέχα γενιχωτάτοις γένεσιν. 

p.6,10 Ἡ κοινωνία χατὰ τοὔνομα μόνον, οὐχέτι μὴν καὶ χατὰ 
δὶ τὸν λόγον τὸν χατὰ τοὔνομα. 

5 Φησὶν ὅτι ὀνόματος μεταδίδωσιν, οὐκέτι δὲ χαὶ τοῦ χατὰ τοὔνομα 

πράγματος. 

1 ws om. V alt. πρὸς τὰ om. K 2 post σχέσεις add. ἔχειν els V 

4 post αὐτῶν add. ἀφορίζοντες ἀντὶ τοῦ δηλοῦσι (δηλοῦντες T) σημαίνουσι TV ὃ δὲ] δὴ 

Porph. τοῦ ex τῶν corr. V 6 post pr. γένη add. te Porph. zai (post 

elon) om. V 7 xat φησιν T 9 lemma inserui 11 ἀρχὴ ὁ Ζεὺς 

colloc. T ἄρχει V! ὁ ποιητὴς] Hom. Ὁ 187 18 6 ‘Apist. Porph. 

14.15 οὐχ ἔστι] οὐκέτι Καὶ 15 γὰρ] δὲ V 18 συνώνυμα Καὶ ἂν om. KT 

19 γὰρ om. V 19. 20 χαὶ ὀνόματος peted. colloc. V 21 ἡ κοινωνία δὲ KV 

μὴν om. KT 23 tod om. V 
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pats x’. 

Qn ie 5 Soa. sens, δ΄ ας ΤῊΝ b) 
Ἐπειδήπερ οὐχ ἐχρῆν τὰ [Πλάτωνος παριδεῖν δόγματα ἀνδρὸς εἰς φῶς 

τὴν φιλοσοφίαν ae τς συνηγορίαν τινὰ αὐτῷ τοῦ εἶναι γένος τὸ 

ὃν ἐχϑησόμεϑα: φησὶ γὰρ ὅτι γένος ἐστὶ τὸ ὄν: τὸ γὰρ μεταδιδοῦν ὀνό- 
ματος χαὶ Ἐρα ματος χαϑολιχηῖς τισι τοῦτο γένος λέγεται" εἰ οὖν τὸ ὃν 

μεταδίδωσι τοῖς δέχα γενιχωτάτοις γένεσιν ὀνόματος χαὶ πράγματος, σαφὲς 

ὅτι γένος ἐστί. πρόσχειται δὲ χαϑολιχοῖς διὰ τὸ εἰδιχώτατον εἶδος: τοῦτο 140 

USTUDLOWGL τοῖς ἀτόμοις ὀνόματος χαὶ πράγματος, γένος δὲ οὐχ ἔστι, χαϑὸ τὰ 
᾿ ‘ \ | 7 

ἄτομα χαϑολικὰ οὔχ εἰσι. διαφωνεῖ δὲ πρὸς τὰ τοιαῦτα | 6 ᾿Αριστοτέλης, 193τ 
΄ \ κ - »»7 ΄ CA , ° , .Y vv » ποὺ» , 

ὡς χαὶ πρὸ wrxpod ἐξέϑετο ὃ [Πορφύριος γένος οὐ λέγων τὸ Ov, ἀλλ ὁμώ- 

νυμον φωνήν. ὅτι δὲ οὔτε γένος ἐστὶν od) ὁμώνυμος φωνή, ἐντελεστέρως 

ἐν ταῖς Κατηγορίαις ωυῖν δέδειχται χαὶ πρὸ ὀλίγου. πρὸς ὑπόμνησιν δὲ ἔτι 
τῶν χωλυόντων αὐτὸ εἶνα! γένος χαὶ ὁμώνυμον φωνὴν βραχέα λέξωμεν. 

, ἘΦ Ψ INIA ἌΡ ΝΣ ay \ 5 ~ c x A >] A ΄ ~ 

γένος οὖν οὐ δύναται τὸ ὃν εἶναι, χαϑὸ ἐν τοῖς ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος τελοῦσιν 
> y ~ ΄ ~ -“ ς 7 

εἴδεσιν οὐχ ἔστιν εὑρεῖν τὸ φύσει πρῶτον χαὶ ὕστερον: εἰ οὖν 7 οὐσία 
φύσει πρῶτόν ἐστι τῶν συμβεβηχότων, διοληγουμένως οὐ λεχϑείη εἶδος 
τοῦ ὄντος. ἀλλὰ μὴν οὔτε δμιώνυμος φωνὴ δύναται εἶναι, χαϑὸ 7 δυώ- i ' i i | ’ Uses 

WA ΄ bd 3 ~ 

νυμος οὐ φωνὴ μεταδίδωσι! πράγματος (οὔτε γὰρ ἐὰν εἴπω ᾿ χύων᾽. δηλῶ τὸν 

χερσαῖον 7 τὸν ϑαλάττιον)" εἰ οὖν μεταδίδωσι τὸ ὃν πράγματος (ἢ οὐσία 
Vv ΄ ’ "» ΄ 

γὰρ χαὶ ὃν λέγεται χαὶ ἔστιν, ὁμοίως χαὶ τὰ συμβεβηχότα), ὁμολογουμένως 

οὐδὲ ὁμώνυμος φωνή ἐστι. τί οὖν φαμεν; ἄρα διαφωνοῦσιν οἱ φιλόσοφοι 
‘ ‘ ᾿ j esl ? 7 

πρὸς ἀλλήλους χαὶ τοῦ ἀληϑοῦς οὐχ ἥψαντο; φαμὲν οὔ: ἄμφω yap διὰ 
- a v \ Ζ JL Q \ \ Ἃ a ‘ Α΄... 2 eR \ \ 

τῶν ἄχρων τὸ μέσον συμπεριέλαβον᾽ TO γὰρ GY ὡς τὰ GO ἑνὸς χαὶ πρὸς 
DP) Sy διαιρεῖται εἰς τὰ δέχα γενικώτατα γένη. ἐπεὶ οὖν ἔχει τινὰ πολ νος τοῦ 

ὁμωνύμως χατηγορεῖσϑαι τῶν δέχα γενῶν, φησὶν 6 ᾿Αριστοτέλης ὃ ὁμωνύμως 
χατηγορεῖσϑαι, ἐπεὶ δὲ ἔχει ual τινα ὑποψίαν τοῦ συνωνύμως χατηγορεῖ- 

σϑαι, φησὶν αὐτὸ 6 [ἰλάτων ὡς γένος χατηγορεῖσϑαι: σώζει γὰρ χαί 
εταδίδωσι τοῦ ὀνόματος (τελείως δὲ ὁμώ- 
μεταδίδωσι πράγματος), σώζει δέ τινα 

τινα τῆς ὁμωνύμου φωνῇς, ἐπειδὴ 
“3, 2 

τὲ 

νυμος οὐ δύναται εἶναι, ἐπειδὴ οὐ 

1 πρᾶξις σὺν ϑεῶ 1’ V: om. T 3 αὐτῶ] τῶν αὐτοῦ TV 3.4 τὸ ὃν γένος 

colloc. TV 4 ἐχϑησώμεϑα T 6 γένεσιν om. V mp. xat dv. colloc. V 

χαϑολιχῶς V 9 πρὸς τὰ τοιαῦτα] εἰς ταῦτα T 10 zai om. T 

πρὸ ptxpod ἐξέϑ.} Isag. p. 6,5 λέγων] φησι TV 11 post ἐστὶ add. τὸ ὃν Κα 

12 

15 

χαὶ 

Ῥ 

Diy 

πρὸ ὀλίγου] cf. p. 155,13 13 λέξουεν KV 14 οὖν om. KT 

τὸ] τῇ Τ' φύσει πρώτη K: πρώτη φύσει V 20 χαὶ ὃν λέγ.] καὶ λέγεται 

ὃν T: λέγεται ὃν (χαὶ om.) V 20. 21 οὐδὲ ὁμών. ὁμολ. ἐστι φωνή colloc. Τ' 

22 πρὸς ἀλλ. of φιλ. colloc. Κα 28 ὃν] ἕν T τὰ] τὸ Καὶ 
26 τῶν δέχα --- χατηγορεῖσϑαι om. KV 26 ἐπειδὴ T: om. K ἔχει δὲ 

colloc. K zat om. V 27 αὐτοῦ T zal (post γὰρ) om. V: supra 

scr. K 28 τοῦ om. KT 28. 29 ὁμώνυμος Paris. 2089: συνώνυμος KT: συνωνύ- 

pws V 29 od petad. sc. ἣ ὁμών. φωνή σώζει---οὗὐ μεταδίδωσι τοῦ πράγματος 

(p- 159,2. 8) om. Κα 
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. τῆς: συνωνύμου φωνῆς, ἐπειδὴ μεταδίδωσιν ὀνόματος χαὶ πράγματος" τελείως 

δὲ οὐ δύναται συνώνυμος εἶναι, ἐπειδὴ ἐξ ἴσου οὐ μεταδίδωσι τοῦ πραγΎ- 
ματος’ τὸ δὲ μεταδιδοῦν ὀνόματος ual πράγματος ἐπίσης πᾶσι μεταδίδωσιν, 

ὥσπερ τὸ ζῷον τῷ ey ga, χαὶ ἵππῳ ἐπίσης ὑεταδίδωσιν ὀνόματος xat 

5 πράγματος. διὰ ταύτας οὖν τὰς ὑπονοίας εἰρήχασιν αὐτὸ οἱ φιλόσοφοι 
ΟΝ δμωνύμως χαὶ συνωνύμως amie one τὸ μέσον διὰ τῶν arn συμπερι- 

> 
, , \ 5 

λαμβάνοντες, λέγω δὲ τὸ ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν. χαὶ πῶς ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ 
" 

a “ » Φ ~ 7 Fi \ ~ 

πρὸς ἕν διαιρεῖται, εἴρηται ἐντελῶς ἐν ταῖς Κατηγορίαις περὶ τῆς τοιαύτης 

διαιρέσεως χαὶ νῦν διὰ βραχέων αὐτὴν σαφηνίσωμεν. 
2 2 ΄ὔ ᾿ - o δ ΄ 5 e = 

10 Ae ἑνὸς λέγομεν διαιρεῖσϑαι, ὅταν τὰ διαιρούμενα ἀφ᾽ ἑνὸς ποιητιχοῦ 

| ἔχῃ τὸ εἶναι, διαφέρῃ δὲ χατὰ τὴν ἐνέργειαν, οἷον τὸ ἰατριχὸν σμιλίον χαὶ 
΄ SO eee. x \ 5 ~ ΄ 

| ἰατριχὸν βιβλίον ἀφ᾽ ἑνός φαμεν εἶναι (τὴν γὰρ ἰατριχὴν ποιητιχὴν αὐτῶν λέγο- 
3 3 \ a. a ΓΕ 7. \ \ DM) 7 . ΄, ΄ \ b} , , Ὁ , 

εν), οὐ ταὐτὸν δὲ τὸ σμιχίον χαὶ τὸ βιβλίον ἐστίν: ἢ γὰρ ἐνέργεια τούτων διά- 
\ 4 ΓΤ NJ 5 X ‘ Vv \ al 

ΤῊΣ δυτδ μέντοι δύο τὴν ἰατριχὴν ποιητιχὴν ἔχει. χαὶ πρὸς ἕν δέ φαμεν, 
15 ὅταν πρὸς ἕν τι τέλος ἀφορᾷ τὸ λεγόμενον, οἷον τὸ ὑγιεινὸν σμιλίον, τὸ Oytet- 

νὸν βιβλίον τὸ γὰρ σμιλίον τοῦτο οὔ φαμεν ἀπὸ τῆς ὑγείας γεγονέναι; ἀλλὰ 198. 

τὸ ποιοῦν τὴν ὑγείαν, ὁμοίως χαὶ τὸ βιβλίον οὐχ ἀπὸ THs ὑγείας φαμὲν 

ὑγιεινόν, ἀλλὰ τὸ ἔχον τὸ τέλος πρὸς ὑγίειαν ἀφορῶν. οὕτως οὖν χαὶ τὸ 

ὃν διαιρεῖται εἰς τὰ δέχα γένη ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ πρὸς ἕν" ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν 

90 ὅτι ὥσπερ τὸ ἰατριχὸν σμιλίον χαὶ τὸ ἰατριχὸν βιβλίον μίαν ποιητιχὴν ἔχει 

τὴν ἰατρικήν, οὕτω χαὶ τὰ δέχα γένη ποιητιχὸν ἔχει τὸ ὄν" πρὸς ἕν δὲ ὅτι 
wh ὃ ὑγιεινὸν σμιλίον ἐφίεται ποιεῖν τὴν ὑγίε (τέλ ἃρ ἔγει ταύ- ὥσπερ τὸ ὑγιεινὸν GutAtoy ἐφίεται ποιεῖν τὴν ὑγίειαν (τέλος γάρ ἔχει ταῦ i] 

is A ‘ as , id Vv A Vv >) / A ~ > 

τὴν), οὕτω χαὶ τὰ δέχα γένη τέλος Spore σὴς aac (cat ἸΟ ΡΝ τὴ τε νΣῈ 
Διαιτήσαντες οὖν τοὺς φιλοσόφους φέρε εἴπωμεν τρσαχίις λαμβάνεται 

25 τὸ ὄν. Be ete τοίνυν τριχῶς, ual σαφές ye ex τῆς τοιαύτης διαιρέσεως" 

τὸ ὃν ἢ πεπερασμένον ἐστὶ τῇ φύσει χαὶ τῇ γνώσει ἢ τῇ φύσει μὲν πεπε- 

ρασμένον ἀπέραντον δὲ τῇ γνώσει ἣ τῇ γνώσε! τ χαὶ τῇ φύσει 

πέραντον. ἕν δὲ τούτων σχέλος οὐ συνίσταται, λέγω 68 τὸ ὕστερον" οὔτε 

yap ἔστι τι πεπερασμένον τῇ γνώσει, ὅπερ οὐ πεπέρασται τῇ φύσει" ποῦ 
\ Ἐς Ce aa σ > 4 2 Ls ΞΕ ἘΠ ΞΡ ΓΕ ἊΝ δ λλὸ 

80 γὰρ διήχει ἢ γνῶσις, ὅπου οὐ διήχει ἢ φύσις; τοὐναντίον ὃξ εἰς πολλὰ 
΄ > ~ ᾿ Ὁ - \ , 

διήχει ἢ φύσις, ὅπου οὐ διήχει ἢ γνῶσις, ὡς ἔχομεν δεῖξαι. χαὶ πεπερασμένα 

1 συνωνύμως V 3 μεταδιδοῦν] an συνώνυμον ? 7 ws Paris. 2089: om. KTV 

9 αὐτὴν Paris. 2089: αὐτὰ KT: αὐτὰς V 11 éyet TV διαφέρη] διαφοράν TV 

11. 12 βιβλίον χαὶ ἰατρ. σμιλίον colloc. T 12 φαμεν] μὲν V αὐτῶν] αὐτοῦ εἶναι V 

14 ἔχει ποιητιχήν colloc. V δὲ om. V 15. 16 σμιλίον ---τὸ γὰρ om. V 

βιβλίον τὸ by. σμιλίον colloc. T 16 τῆς om. Καὶ 18 τὸ (ante τέλος) om. Καὶ 

20 ὅτι om. V βιβλίον xat τὸ latp. σμιλίον colloc. KT nowt. μίαν colioc. V 

21 ποιητιχὸν --- γένη (23) om. T post γένη add. ἀλλ᾽ οὖν τὸ ποιοῦν V 

ὅτι om. V 22.23 ταύτην K: thy ὑγείαν V 23 ἐφίενται ΤΥ" 24 οὖν] yao T: 

om. V 2D ye] }-T: om. K 26.27 πεπερ. ἐστι---ἀπέρ. δὲ τῇ γνώσει] πεπερα- 

σμένον ἐστιν ἢ μὴ πεπερασμένον τῇ φύσει χαὶ τῇ γνώσει V 26 ante 7 τῇ φύσει add. 7 

μὴ πεπερασμένον Καὶ 27.28 ἢ τῇ φύσει ἀπ. χαὶ τῇ γνώσει πεπερ. colloc. T 
τῇ γνώσει μὲν πεπερ. τῇ δὲ φύσει ἀπέρ. V 29 τὸ om. KV an πεπέρανται ? 

80, 31 οὐ om. K (bis) διήκει εἰς πολλὰ colloc. T 
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φαμὲν τῇ φύσει χαὶ τῇ γνώσει τὰ δέχα χαϑολιχώτατα γένη" ταῦτα γὰρ 

χαὶ πεπέρανται τῇ φύσει, χαϑὸ αὐτὴ ταῦτα ἐδημιούργησε, πεπέρανται 68 
XN 

τῇ γνώσει, xado γινώσχομεν αὐτὰ δέχα εἶναι. ph πεπερασμένα δὲ 
τῇ. φύσει χαὶ τῇ γνώσει φαμὲν τὰ ἄτουα" ταῦτα γὰρ οὔτε τῇ φύσει πεπέ- 

5 ρᾶνται οὔτε τῇ γνώσει’ τῇ φύσει μὲν χαϑὸ ἀεὶ γίνεται (τὸ γοῦν ἀεὶ γινό- 

μενον οὐ πεπέρασται τῇ φύσει), οὔτε τῇ γνώσει" εἰ γὰρ τῇ φύσει οὐ πεπέ- 

pavtat, πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ τῇ γνώσει. ἄπειρα δὲ τὰ ἀἄτουάα φαμεν οὐ 
er 

ΕΣ χαϑὸ ἀδιεξίτητά ἐστι (πάντως γὰρ πεπερασυένα ἐστὶ τὰ ἐν τόπῳ πεπερα- 
ν - >. > Ld ΄ μάν 3. ‘ x bee. lf σμένῳ ὄντα, ταῦτα δὲ ἐν πεπερασμένῳ τόπῳ εἰσίν), ἀλλὰ χαϑὸ ἀεὶ γίνον- 

~ ΄ Vv ~ ΄ f 

10 Tat χαὶ πέρας τοῦ γίνεσϑαι οὐχ ἔχει. πεπερασμένα ὃὲ TH φύσει ἀπέραντα 
δὲ τῇ γνώσει εἰσὶ τὰ ὄντα, χαϑάπερ εἰσὶ τὰ εἴδη" τὰ γὰρ εἴδη πάντως 

- ΄ . - v . ΕΝ 

πεπέρασται τῇ φύσει, οὐ πάντως δὲ ual τῇ γνώσει" ἔστι γὰρ πολλὰ εἴδη 
τ Bl oat ~ 

ἐν σπηλαίοις χεχρυμμένα, ἅπερ οὐ γινώσχομεν. ἔχομεν οὖν ex τῆς τοιαύ- 
Ὁ ~ ΄ Ὑ ” ΄ ἋἊ 

τῆς διαιρέσεως ὅτι τριχῶς λαμβάνεται τὰ ὄντα" ἢ γάρ ἐστι γενικώτατα 7 

15 ἄτομα F εἴδη. 

Εἰ χαὶ παραχολουϑεῖν τῷ Σταγειρίτῃ προαιρεῖται ὃ φιλόσοφος, ἀλλ᾽ 
: Ξ 

τῆς τοῦ οἰχείου διδασχάλου παραγγελίας, φημὶ 
δὲ τοῦ [lAdtwvos: τρεῖς γὰρ αὐτοῦ τρόπους πάσῃ διαιρέσει συμβαλλομένους 

σ 5 , . 

ὅμως OD TAYTH Guyywove 

20 παρατίϑησι, ὧν ὃ πρῶτος τοιοῦτος ὑπάρχει" ὃ [ἰλάτων φησὶν ὅτι δεῖ thy 
διαίρεσιν ἀπὸ τῶν γενιχωτάτων γίνεσϑαι | μέχρι μόνων τῶν εἰδιχωτάτων, 194: 

περαιτέρω δὲ προχόπτειν αὐτὴν ἀηδές. ἐστι. ζητοῦμεν δὲ διὰ τί χαὶ τὸ 
εἰδικώτατον οὐ διαιροῦμεν εἰς ἄτομα. τινὲς οὖν ψυχρῶς ἐπιλυόμενοί φασιν 

ὅτι διὰ τοῦτο μέχρ' τῶν εἰδιχωτάτων μόνον παραγγέλλει 6 Πλάτων τὴν διαί- 
25 ρξσιν ποιεῖσϑαι, ἐπειδὴ περαιτέρω ἐὰν ποιήσωμεν, ἀτόμων εὑρίσχεται ἢ διαί- 

pects, τὰ δὲ ἄτομα ἄπειρά εἰσι, τὰ δὲ ἄπειρα ἄγνωστα, διαίρεσις δὲ ἀγνώ- 
στων οὐ γίνεται. ἔχομεν δὲ ἐντεῦϑεν προσπορίσματος μοῖραν, ὅτι οὐδὲ τὸ 

> γ᾿ 5 , Ὁ ~ 5 » te v as ‘ ed 

εἶδος ὀφείλει διαιρεῖσθαι εἰς ἄτομα. ὡς ἔφαμεν δέ, ψυχρὰν αἰτίαν οὗτοι 

1 τὰ δέχα χαϑολ.] τὰ ὄντα χαϑολ. T: τὰ ὄντα τὰ χαϑολ. (χαϑωλ. m') V post ταῦτα 

γὰρ add. δέκα ἐστὶ (εἰσὶ V) TV 2 πεπέρασται (bis) V (alt. 1.) K (pr. 1) T 

2.3 τῇ φύσει---δέχα εἶναι] τῇ φύσει χαὶ tH γνώσει, χαϑὸ ἡ μὲν φύσις αὐτὰ ἐδημ.., 7 δὲ γνῶσις 

ἐπέγνω ὅτι δέχα εἰσί Τ' 2 ταῦτα] αὐτὰ V 4 χαὶ τῇ γνώσει iter. T 

4.5 πεπέρασται TV 5 οὔτε τῇ γνώσει: τῇ φύσει μὲν eicias (cf. v. 6) γοῦν] 

οὖν ΤΥ 5. 0 γιηνόμενον K 6 an πεπέρανται ? 7 od om. V 

8. 9 πεπερασμένα ΟΥ̓ 9 post τόπῳ add. οὐκ V? 11 εἰσὶ τὰ ὄντα — τῇ 
γνώσει (12) om. V éott (pr. 1.) K 12 an πεπέρανται ὃ zat supra 

sera: 'T. yap] δὲ V 13 χεχρυμένα T οὖν] δὲ V: om. T 14 γεν. 

ἐστι coll. K 16, zp. x’ V: om. T 18 ἐπαγγελίας T 19 tod om. TV 

21 μόνον V 23 τὰ ἄτομα V ἐπιλ. φασιν] ἐπιλαμβανόμενοι φησὶν (sic) V 

24 μόνον post τοῦτο transp. K μόνων Τ' παραγγέλει TV 6 om. KT 

26 ἄτομα V1: ἄτομος V? διαίρεσις) διήγησις Καὶ 
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oe he \ ~ , > 4 e ¢ . my v ΄ 
εἰρήχασι" τούτῳ γὰρ τῷ λόγῳ οὐ μόνον ἢ ὡς τὸ εἴδος εἰς ἄτομα διαίρεσις 

‘ 

> ᾿Ξ > \ \ ΄ e Ld , x 5 5 ‘ , 

ἐχβληϑήσεται, ἀλλὰ χαὶ ἣ ὡς ὁμώνυμος φωνὴ εἰς πολλὰ pyle 
aN 

ἢ γὰρ ᾿Αλέξανδρος φωνὴ ὁμώνυμος οὖσα οὐχ ὀφείλει Cratpsiodar, ἐπειὸ 
5) ΄ ς 4 555 Clie 

πολλοί εἰσιν ᾿Αλέξανδροι ἄγνωστοι. ἀλλὰ μὴν χαὶ ἢ ὡς συμβεβηκότα εἰς 

5 οὐσίαν" τὸ γὰρ λευχὸν οὐ μόνον sae αι εἰς χύχνον χαὶ γάλα nat ψ'μύ- 

ϑιον, ἀλλὰ χαὶ εἰς πολλὰ εἴδη ἡμῖν ἄγνωστα. τί ὃὲ τῶν τοιούτων λέγω 

ἀναιρετιχὴν εἶναι τὴν τοιαύτην ἐπίλυσιν, ἐξὲ ὅπει 
3 \ \ V> N ~ ‘ 

usytoty διαίρεσις, χωλύειν εἰς αὐτὰ τὰ εἴδη διαιρεῖσθαι. χαὶ τὸ γένος γὰρ 
vx > a) ¥ 5 

ase τῷ λόγῳ οὐ διαιρεῖται εἰς eta), ἐπξιδη COR πολλὰ εἴδη χαὶ ἐν 
a Est wy eS Q ~ RQ, [9] a SN wy 

Q 
10 σπηλαίοις χαὶ ἐν τῷ Beiter iS χεχρυμμένα, ἅπερ οὐ γινώσχομεν. 

o τῇ 2 , \ ~ Ν 

αὕτη οὖν ἐστιν 7 αἰτία, τὰν χαὶ τὰ ἄτοπα τῆς πρώτης ἐπιλύσεως διαλύ- 
\ ~ ey. 5 ΄ ~ ᾿ 

σεται. διὰ τοῦτο ὁ [[λάτων παραχελεύεται περαιτέρω τῶν εἰδιχωτάτων 
\ ~ \ ™~ , σ \ c ~ ΄ - a ΄ 

py ποιεῖσϑαι τὴν διαίρεσιν, ἵνα μὴ e/a τῶν ἀτόμων ποιοῦντες διαί- 
> 

ρεσῖν τῶν μὴ ἐχόντων μονήν τινα- εἰ 19 εἴπωμεν τὸν ἄνϑρωπον διαιρε- 
΄ > a> , 

εἰς Σωχράτην χαὶ ᾿Αλκιβιάδην, οὐ μένει Σωχράτης χαὶ ᾿Αλχιβιάδης, ἘΞ co st 
a 2 

Ἐπ ἘΞ ὁ -- aaa > Ke aan IR a’ = , ENY == Aral ae NN "ὁ ἐπα Pa 

LWA TLOTWOWVTAL τὴν OLALOEGLY, αλλ ευρισχομξῦσα ποιοῦντες οιαϊρξσιν τινῶν 

X Vv Vv > ~ A) 

σήμερον μὲν ὄντων αὔριον ὃὲ φϑειρομένων χαὶ γνῶσιν τῆς διαιρέσεως μὴ 

ἘΣ @- ἐχόντων. αὕτη ἣ ἐπίλυσις 
X ΄ > W> > ~ 

/ canoe et τὸ γένος εἰς εἴδη διαιρεῖσϑαι (μονὴν 
΄ > 5 

yap ἔχει τὸ εἶδος), οὐδὲ τὰ ΣΝ πὶ α εἰς οὐσίαν, ἐπειδὴ διαιρεῖται εἰς 
. 2 2 ᾿ 

ad 

ὲ » 

90 χύχνον οὐ τὸν τοιόνδε, ἀλλὰ τὸν ἁπλῶς χύχνον, ὃ δὲ ἄπ 
> \ \ σι - 

εστι χαὶ τὸ ATAW 
“σ᾿ 5 L ya ς ΄ - , \ e 2 

ς Ἰάλα. εἰ δὲ εἴπῃς “τούτῳ tH λύγῳ xal ἢ ὡς εἶδος 
5 wv 9 » Ὁ ~ 5 5 = a γος ἂς ald 354)? 5 ‘ c ~ 

εἰς ἄτομα ὀφείλει Crarpetatar οὐχ εἰς τὸ τοιόνδε ἄτομον, AMA εἰς τὸ ἁπλῶ 

βαρτίᾳ περιπεσῇ τὸ {ap ἁπλῶς ἄτομον εἶδός ἐστι" 

δὲ εἴδος εἰς εἴδος πάνυ ἀσύστατον. ἢ ὃὲ ὡς ὁμώνυμος φωνὴ ἐχβληϑή- 
΄ > Ξ > bie 

25 σεται, εἰ ἀτόμων εὑρεϑήσεται ἢ φωνὴ οἷον Αλέξανδρος" ὁ yap Αλέξανδρος 

φϑείρεται- od ὃ [0] 
Ἧ 9] “3 [0] < Q τὰ τοιαῦτα γνῶσιν οὐχ ἔχει. εἰ δ᾽ ad εἰδῶν 

~ - >] ΄ 

χατηγορεῖται, οὐχ ἐχβληϑήσεται: τὰ γὰρ εἴδη οὐ ode τον, οἷον ἢ χύων 194" 
" 

ὃὲ τοῦ τοιούτου λόγου οὐ χωλύεται. ὅλαι φωνὴ εἰδῶν ETE τητος ἀπὸ 

μὲν οὖν αἵ εἰς ἄτομα διαιρούμεναι ἐχβληϑήσονται. 
ΕΠ , = ΄ ἜΝ σι. Φ υ X > ~ \ ‘m 

30 Δεύτερος τρόπος ἐστὶν 6 λέγων ὅτι Get τὸν διαιροῦντα χατὰ τάξιν 

διαιρεῖν, μηχέτι δὲ ὑπερβαϑμίῳ ποδί, οἷον δεῖ τὴν οὐσίαν εἰς σῶμα χαὶ 

ς ζῷον ζῳόφυτον φυτόν, ἵνα wy τὰ ἐν μέσῳ 

ἐάσωμεν. ὅτι δὲ φίλιος ὑπάρχει [ἰλάτωνι ἣ χατὰ τάξιν διαίρεσις, σαφὲς 

1 ἡ διαίρεσις 7 εἰς τὸ εἶδος εἰς ἄτομα V ὡς ex εἰς corr. T 2 ta πολλὰ TV 
ὃ οὖσα] ἐστιν TV ὀφείλει δὲ TV 7 τὴν ἐπίλυσιν εἶναι (τοιαύτην om.) V 

ἐξὸν] ἐξ ὧν T 8 γὰρ om. Καὶ 9 χαὶ (post εἴδη) om. TV 10 ἐν τῷ 

om. V siilscavome V 11.12 διαλύεται K 12 ὁ πλ. διὰ τοῦτο colloc. V 

περετέρω Τ' 13 thy om. T 14 εἴπω TV 17 μὴ superser. K 

18 αὕτη δὲ T xwhder V 20 τοιόνδε] τοιοῦτον δὲ V 21 χὰϊ τὸ ah. 

γάλα eicias ΠΕ ἡ eV 22 τὸ τοιῶδε (sic) ἀτόμων T εἰς (post 

ἀλλ) om. V 23 περιπεσεῖται V 24 pr. δὲ om. Καὶ ἀσύστατον])] ἀνόητον 

Urb. 35, quod reponas ὁμώνυμα  T 25 ebped.] an κατηγορηϑήσεται ? 

ef ν- 90) 6 γὰρ Ἀλέξανδρος om. V 27 γὰρ Paris. 2089: δὲ KTV 

29 ai om. V 

Comment. in Arist. XVIII 2. Day. Proleg. et in Porph. Isag. 1 
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> ~ , 7 CN ΦΧ -Ν wees \ , a JAN ΄ ΄ >? 

2x tod λέγειν “thy 68 διαιρετιχὴν μέϑοδον οὐδὲν χαυχήσεται φυγόν" 
΄ a \ ΄ ΄ " 

τρίτος O& τρόπος ἐστὶν ὃ παραχελευόμενος εἰς οὖσ ἰ ιώδεις agit διαιρεῖν τὰ 
᾿ ‘ 

ν ὖ 
Ὁ 4 Υ μὺ > 2 ‘> > > διαιρούμενα, μηχέτι ὃὲ εἰς ἐπουσιώδεις: at yap ἐπουσιώδεις ἄπειροί εἰσι 

x 3 ς > > » 
χαὶ ody ὑφίστανται τὴν φύσιν, ὥσπερ at οὐσιώδεις: ἀπείρων ὃὲ φωνῶν 

Ὁ - - ¢ s 

5 χαὶ μὴ δηλουσῶν τὴν φύσιν tod ὑποχειμένου οὐχ ἀναγχαῖον ποιεῖσϑαι τὴν 
᾿Ν ΄ s A ~ > ) ́ σ ΄ - int “ΜΚ, - a~ 

διαίρεσιν. διὰ τοῦτο ἐν Did 7B AS{EL OTL ὁ ποιῶν διαίρεσιν οὐσιωδῶν 

φωνῶν ἔοιχε τεχνίτῃ μαγείρῳ xat ἀρῦρα τὰς ee ποιοῦντι, ὁ δέ γε τῶν 

ἐπουσιωδῶν ποιῶν seen ἀτέχνῳ μαγείρῳ ἔοιχε χατ᾽ ἄρϑρα τὰς τομὰς 

wh ποιοῦντι ἀλλὰ δι’ ἀτεχνίαν διὰ πολλῶν τὴν τομὴν ἀπεργαζομένῳ. 

10 ἰστέον δὲ ὡς ἐφ᾽ ἑχάστης διαιρέσεως ἔστιν ἄνοδος χαὶ χάϑοδος, ual ἢ μὲν 
χάϑοδος ἀπὸ τῶν γενικωτάτων ἐπὶ τὰ εἰδι 

εἴται τὴν διαίρεσιν ἢ ὃὲ ἄνοδης ἀπ 
χωροῦσα στενοῖ τὴν διαίρεσιν. τὸ τοιοῦτον Ἢ ἔοιχε δεχάδι: εἰ γὰρ ἀπὲ 

χώτατα χωροῦσα πλατεῖαν ποι- 

Ω-. cat | 8  ~ (a) - on ὠτάτων ἐπὶ τὰ γενιχώτατα 

wovdios ἐπὶ τὴν δεχάδα ἁπλώσῃς tov apiduov, πλατύνεις τὸ μέτρον, εἰ δὲ 

15 ἀπὸ τῆς δεχάδος ἐπὶ τὴν μονάδα, στενοῖς τὸν ἀριῦμόν. ἀπὸ οὖν τῆς 
\ Ἃ IN [2 a ~ ne >. \ xX » PF ~ 

ὶ τὸ εἰδιχώτατον χωρῶν, λέγω δὲ ἐπὶ tov ἄνϑρωπον, ἐξαπλοῖς 

εσιν, ἀπὸ ὃὲ τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τὴν οὐσίαν στενοῖς αὐτήν. 

p.6,11 Δέχα μὲν οὖν τὰ γενιχώτατα. 

uy AJL} 5 2! \ , le Ca 4 : Ἐς. δῦ \ , 

Ex αὐτὰ τὰ πράγματα χωρεῖ ὃ ᾿]ορφύριος. δηλοῖ δὲ τὰ πεπερασμένα εἰ 
~ , ‘ ~ , Ve aX \ , A \ Ἂς , 

20 τῇ φύσει χαὶ τῇ νώσει, λέγω δὲ τὰ γενικώτατα᾽ εἰρηχὼς γὰρ τὸ δέχα 

δηλοῖ ὅτι χαὶ γινώσχομεν αὐτά, δηλοῖ ὃὲ ὅτι χαὶ 7 φύσις ἐδημιούργησεν αὐτά. 

p.6,12 Τὰ δὲ εἰδικώτατα ἐν ἀριϑμῷ μέν τινι, οὐ μὴν ἀπείρῳ. 

΄ aN Ney Wet oes \ ~ , 4 3 ’, >\ ~ r 

Πάλιν ὧδε δηλοῖ τὰ τῇ eee πεπερασμένα, ἀπέραντα OF TH γνώσει" 

ἐν yap τῷ λέγειν ἀριϑμῷ μέν τινι δηλοῖ ὅτι πεπέρασται τῇ φύσει, ἐν 

25 ὃὲ τῷ λέγειν οὐ μὴν ἀπείρῳ δηλοῖ ὅτι ἀπέραντά ἐστι τῇ γνώσει" ὡς 

yap ἡμῶν μὴ γινωσχόντων εἰ ἄπειρόν ἐστιν ἢ μή, φησὶν οὐ μὴν ἀπείρῳ. 

p.6,12 Τὰ δὲ ἄτομα, ἅπερ ἣν μετὰ τὰ εἰδιχώτατα, ἄπειρα. 

ai Je ~ ar σ Vv ~ 

Τινὲς λέγουσιν ὅτι ἄπειρον λέγει τὸ ἀόριστον, δηλοῖ δὲ ὅτι οὔτε τῇ 

1 2x τοῦ λέγειν] cf. Soph. p. 235 C δὲ om. V 4.5 ὥσπερ---τὴν φύσιν om. V 

6 ἐν Φιλήβῳ] potius Phaedr. p. 265 καὶ 7 6 δέ γε --- ποιοῦντι (9) om. V 

8 ἔοιχε om. T 10 ante ὡς add. ὅτι V 11 ἀπὸ in lit. K: ex ἐπὶ corr. V 

. 13 ἡ δὲ -- διαίρεσιν om. V 18 τοιοῦτο V 14 μονάδος] ἑνὸς V 

τὴν δεχ.] δεχα T: τὰ δέχα V ἁπλώσεις KV 15 ἀπὸ τῶν δέχα ἐπὶ τὸν ἕνα V 

post μονάδα addas χωρήσῃς 20 τὸ] ta TV 21 χαὶ (ante γινώσχ.) om. V 

23 δηλοῖ] φησὶ V 24 πεπέρασται pro πεπέρανται abhine constanter libri 
25 od μὴν δὲ V εἰσι KT 26 alt. μή] μήν V ἀπείρω ob μὴν colloc. KT 

27 ἣν) ἐστι K: ἐστι τὰ Porph. 28 τὸ ἄπειρον V 
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Oy 

~ ’ Lr ἘΝ 7 ms a we ba ΄ » a ~ »ν 

τῇ φύσει οὔτε γνώσει πεπέρασται, οὐχ ὡς δὲ ἐν τῇ ϑεωρία ἐλ a, ἄπειρα 
5 \ 9 4 A a eaN 

αὗτα OLA TO GEL 
~ is4 \ 6 ~ 

γεννᾶσϑαι (οὕτως φασὶ χαὶ of ἐξηγηταί), ἀλλὰ τὰ ἐν τῷ 195r 
΄ v > vs a aX 5 a ΨΊΩΝ 

μέσῳ ἀπειρα εἶναι ἔλεγον, ἄπειρα de λέγει τὰ ἀόριστα" διττὸν γὰρ τὸ ἄπειρον, 
x Ἂς 16) εξί = Ἁ Ne Dp Δ 2) - τ σ 9 φῶ, ἢ \ > [ , > 

TO μὲν ἀδιεξίτητον τὸ OE ἀόριστον. ἔλεγον οὖν ὅτι οὐ διὰ τὰ ἐσόμενα ἐστιν 
. Vv 35 Ν ἊΝ ὦ Pl ~ 9 ~ Ly \ 9 

απξείιρα. ἀλλὰ διὰ τὸ ἐν τῷ ενεστῶτι εἰναι UAL αἀοριστί αν ἔχειν. πῶς OF 
ὲ 2 

σι 

“Ω ΄ ΄ ΄ v 7 ΄ 5 X ΟῚ ΄ 

ZOPLOTOV EGTL, GAMES EVTEVUEV® ἢ φυσις παντα τὰ ἄχρα ὡρισμένα i 

μέτρον γὰρ ἔχει χαὶ τῶν ἐλαττόνων χαὶ τῶν μειζόνων. ὃ δὲ λέγομεν 

τοιοῦτόν ἐστιν: ὥρισεν ἢ φύσις τὸ τέλειον μέγεϑος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι 

τετράπηχυ, περαιτέρω OF μηχέτι προϊέναι, χαὶ ὥρισε πάλιν τοὐλάχιστον 

10 υέγεϑος τοῦ ἀνθρώπου μονόπηχυ, ἔλαττον δὲ υμηχέτι μειοῦσϑαι. τὸ μέσον 

ἀόριστον εἴχσεν: ἔστω γὰρ εἶναι eres δίπηχυν ἣ 7 wen ἐπὶ 

ν τῶν ἀτόμων ταὐτόν ἐστιν ὡρισμένα γὰρ τὰ ἄχρα αὐτῶν ἔχει, ὡς ἵνα 

εἴπῃς ὅτι τὸ τέλειον αὐτῶν ie ὥρισεν εἶναι χίλια, τὸ ἐλάχιστον Exatov, 
/ Vv ~ ~ 6 

πλέον OF τῶν χιλίων μὴ προχόπτειν τὰ ἄτομα μήτε μειοῦσϑαι τῶν ἑχατύν, 
» 

15 τὰ τῶν δὲ ἀόριστα. εἴασεν" τὶ yuo αὐτὰ πενταχόσια 7 διαχόσια συν- 

ἐχώρησε. χατὰ τοῦτον οὖν τὸν λόγον φησὶν ὁ [Πορφύριος τὰ ἄτομα εἶναι 

ἄπειρα" λέγει γὰρ ot πεπερασμένα ἐστίν: ὧν γὰρ τὰ ὄἄχρα πεπέρασται, 

τούτων χαὶ τὸ μέσον. ἄπειρα οὖν ἐστιν, ὅτι πο ἐστιν: οὔτε γὰρ 

ἀδιεξίτητά ἐστι: πάντα yap πεπέρασται ἐν πεπερασμένῳ ὄντα τόπῳ. 

20 Τούτοις τινὲς ἐναντιούμενοί φασιν ὅτι οὐ πάντως ὧν τὰ ἀἄχρα πεπέ- 

pactar, τούτων χαὶ τὸ μέσον: ἰδοὺ γὰρ τὸ μέλαν χαὶ τὸ λευχὸν πεπέρασται, 

τὰ δὲ ἐν μέσῳ χρώματα ἀπέραντά ἐστιν' οὐ γὰρ λέξεις μοι ὅτι δεχατρία 
βούλεται αὐτὰ λέγειν 6 Γαληνός" χἂν γὰρ δεχατρία εἴδη λέγῃ, ἀλλ᾽ οὖν 
πολλαί εἰσιν αἱ διαφοραί. πρὸς τοῦτο ὃὲ ἀπολογούμενηί φασιν ὅτι τρία 

εἰσὶ ταῦτα πάντα, τὸ λευχὸν τὸ μέλαν χαὶ τὸ ugsov τούτων, τὸ φαιόν, τὰ 

ἄλλα πάντα ἐχ τούτων εἰσί, χατὰ δὲ τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἧττον διαφέρει, 

τῷ σι 

ω) ὺ 
τὸ χυανοῦν τὸ LO Nes τὸ πρασινίζον xat ὅλα τὰ τοιαῦτα. τ οὖν 

WG ~ ~ ~ ἈΝ > 

μᾶλλον xal τὸ ἧττον εἴδους ἐναλλαγὴν οὐ ποιεῖ. χαχῶς δὲ οὗτοι ἐπ τελύ- 
oS} 

σαντο" συνάγεται γὰρ ἐχ τούτου τοῦ λό. jov τὸ εἶναι ταῦτα πάντα χρώμα ATH * 

1 δὲ om. V λέγομεν V (cf. p. 160,7) 2 τῷ om. Καὶ 8 λέγει] an λέγειν ὃ 

7 ἐλαττόνων Urb. 35: ὀλίγων KTV 9 προιέναι] προεῖναι T 10 péyetos 

Paris. 2089: μέρος KTV LL ἢ] χαὶ KT ἐπὶ] ἐπεὶ V! 12 τῶν ἀτ. 

οὖν colloc. K τὸς, om. V 18 ἐλάχιστον scripsi: ἔλαττον libri 14 πλέον δὲ 

τῶν χιλίων] πλείω δὲ τούτων V alt. τῶν] τὰ Καὶ 15 dépista—yap αὐτὰ om. T 

io ὅτι Ὅπη-: Π εἰσίν TV 18 τὰ μέσα T ante ἀόριστα add. χαὶ T 

εἰσιν (alt. 1.) V 19 εἰσὶν TV πεπερασμένα V 20 post φασιν add. 

ὅτι οὐ πάντως ὧν τὰ ἄκρα πεπέρασται τούτων χαὶ τὸ μέσον. ἄπειρα οὖν ἐστιν ὅτι ἀόριστά 

εἰσιν. οὔτε γὰρ ἀδιεξίτητά εἰσι, sed del. V πάντα Brand. 21 τὰ μέσα Brand. 

22 οὐ] οὔτε TV λέγεις T 23 λέγειν αὐτὰ. colloc. K ὁ Tadyyves] 

locum non inveni λέγῃ] λέγει V! 24 αἱ om. KT 25 πάντα ταῦτα 

colloc. K τὸ (ante μέσον) om. KT τοῦτο Brand. 26 τὸ (ante 

ἧττον) om. KT διαφέρουσι TV 27. 164.2 xvavodv Par. 2089: χυανὸν KTV 

27 τὸ ἁλουργὲς Par. 2089: τοῦ ἁλουργαίο» καὶ KT: τοῦ ἁλουργέου καὶ V: τοῦ ἁλουργέος καὶ 

Brand. alt. τὸ om. V an mpxatCov ὃ ὅλως Brand. 29 τὸ] tod Καὶ 

πάντα ταῦτα colloc. V 
es 



164 DAVIDIS IN PORPHYRIT ISAGOGEN c. 21 [Porph. p. 6,12. 18. 15. 16] ay. 

ε rc ι o ~ ~ \ ΄ \ +o) ᾿ pe > 4 \ . 

ὑπόϑου yap ὅτι τοῦ φαιοῦ τὸ Gdovpyes οὐδὲν διαφέρει, εἰ μὴ χατὰ TO 

μᾶλλον χαὶ Ἧττον, ταὐτὸν ἄρα φαιὸν χαὶ τ χαὶ χυανοῦν. οὐ μόνον o 
i 

[τά ST 
ST δὲ χατὰ τοῦτο ἀλλὰ χαὶ ua ἕτερον λόγον" odx ἔστι γὰρ ἀκηϑὲς ὡς τὸ 

~ \ ~ 2 

μᾶλλον χαὶ ἧττον οὐ ποιεῖ εἴδουξ eee ἰδοὺ γὰρ ἢ γλυχύτης ἣ ἐν 
> x \ ΄ \ ~ 1, > ΄ > - \ Y> > 

5 ἰσχάδι χαὶ μέλιτι χατὰ τὸ μᾶλλον zat ἧττόν ἐστι, ποιεῖ δὲ εἴδους ἐναλλα- 

vive οὐ γὰρ ταὐτόν ἐστιν ἰσχὰς χαὶ μέλι. ἀλλὰ μὴν χαὶ χατὰ τὸ μᾶλλον 
5 ε - \ \ ~ Sd ~ 3 Ψ» 

ual ἧττόν ἐστιν ἣ ὙΠ ΡΣ τοῦ πυρὸς χαὶ τοῦ ἀέρος, ποιεῖ ὃ εἴδους 

ἐναλλαγήν- οὐ γὰρ ταὐτόν ἐστιν ἀὴρ χαὶ πῆρ: πῶς οὖν ἔδει ἀπολογεῖσθαι; τα 
ιν 

σ 
0 ταῦτα τὰ ἐν TH μέσῳ χρώματα οὐχ ἔστιν ἄπειρα" va ~s Ψ ~ 

ἔδει μᾶλλον εἰπεῖν ὅτι 

φύσει: χἂν γὰρ πολλά ἐστιν, ἀλλ᾽ οὖν πεϊπέρασται" 19ὅν 10 πεπέρασται γὰρ τῇ 

χαὶ ταῦτα γὰρ 7 ούσις ἐδημιούργησε. τῇ οὖν γνώσει ἄπειρά ἐστιν, οὐ 

μὴν τῇ φύσει. ἔστω ὃὲ χαὶ ταῦτα εἶναι ἄπειρα τῇ γνώσει, εἰ ὃξ ϑέλεις 
ὶ τῇ φύσει, χατὰ τὸ ἀόριστον. 

Ρ. 6,18 Διὸ ἄχρι τῶν εἰδιχὼ ων ἀπὸ τῶν γενιχωτάτων χατ- 
΄ὔ 

15 ιόντας hina γεν ὁ Πλάτων παύεσϑαι. 

3175 ε ~ ΄ \ ~ ΄ 
Ιδοὺ 6 πρῶτος τρόπος [ἰλάτωνος: φησὶ γὰρ ἀπὸ τῶν γενιχωτάτων 

ai 

μέχρι τῶν εἰδικωτάτων ποιεῖσϑαι τὴν διαίρεσιν, περαιτέρω GE μηλέτι. 

> ὃ 

p.6,15 Κατιέναι δὲ διὰ τῶν διὰ μέσου. 

Πάλιν τὸν δεύτερον τρόπον ἐμφαίνει λέγων ὅτι διὰ τῶν υέσων χαὶ 

20 χατὰ τάξιν χρὴ χατιέναι, οὐ μὴν ὑπερβαϑμίῳ ποδὶ χρῆσϑαι. 

ν. 6,5 Διαιροῦντας ταῖς εἰδοποιοῖς διαφοραῖς. 

‘a mW, ‘ ΩΣ ~ 

Τοῦτον τρίτον τρόπον φησί: λέγει γὰρ ὅτι χρὴ οὐσιώδεσι διαφοραῖς 

χρῆσϑαι ταῖς ποιούσαις τὸ εἶδος, οὐχέτι δὲ ταῖς ἐπουσιώδεσι ταῖς UT] ποι- 
’ Ν 7? \ \ Ν ~ A °° =) 4 x ’ 

ούσαις τὸ εἶδος" τὸ λογιχὸν γὰρ ποιεῖ τὸ εἶδος, οὐ μὴν τὸ γελαστιχόν. 

25 p.6,16 Τὰ δὲ ἀπειρά φησιν ἐᾶν. 

μι 2 “ \ » αἷς. Need \ » 

Λέγει GF ἐᾶν τὰ ἀπειρᾶ, τοῦτ EOTL TA ατομα. 

3 an τοῦτον ? zat om. V 4 ἦτον T ἰδοὺ---ἐναλλαγήν (5. 6) om. Καὶ 
ἰδοὺ γὰρ ἡ] ἣ γὰρ T 5 τῇ ἰσχάδι V 6 οὔ] οὔτε TV ἐστιν om. TV 

zat om. Καὶ τὸ] τοῦτο V 8 ἐστιν ἀὴρ χαὶ πῦρ] ταὐτὸν ἥλιος χαὶ πῦρ ὑπάρχει KV 

9 τῷ om. V 10 pr. γὰρ] δὲ Καὶ ἐστιν] δὴ ἡ ἢ ἀλλ᾿ οὖν] ἀλλὰ V 
11 elov TV 12 xat (ante ταῦτα) om. T ἄπειρα εἶναι colloc. T 

18 χατιέναι δὲ] καὶ κατιέναι V διὰ τῶν Paris. 2089: om. KTV 19 τρόπον 

om. KT ὅτι om. T zat om. V 23 ποιοῦσι V! δὲ] yao T 
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p-6,16 Μὴ yap ἂν yevéoda: τούτων ἐπιστήμην. 

iow 8) “« v , "7 ΄ > 

Toot EOTLY οὐχ εἰσι γνωστα * Goprota γάρ εἰσι. 

7 4 X y > b) , ᾿Ν ~ 

p- 6,16 Κατιόντων μὲν οὖν εἰς τὰ εἰδιχώτατα ἀνάγχη διαιροῦν- 
«ΡΩΝ ΄ς "7 

tas διὰ πλήϑους ἰέναι. 

5 Αὕτη ἐστὶν ἢ χαάϑοδος: ἐπὶ ἑχάστης δὲ διαιρέσεώς ἐστιν ὃ λόγος. 

? l4 a. > , -- 

p.6,18 ᾿Ανιόντων δὲ εἰς τὰ γενιχώτατα ἀνάγχη συναιρεῖν τὸ 

πλῆϑος. 

Αὕτη ἐστὶν ἢ ἄνοδος. 

Vv \ \ pa ~ on ΄ ΄ ᾿ >. 
p.6,18 Συναγωγὸν γὰρ τῶν πολλῶν εἰς μίαν φύσιν τὸ εἶδος. 

10 Φησὶν ὅτι τὸ εἶδος περιέχει πολλούς: ἐν γὰρ τῷ ἀνϑρώπῳ συνάγεται 
7") , A , ΄ Vv Vv ar 

Σωχράτης χαὶ [ἰλάτων χαὶ πάντα τὰ ἄτομα. ἔτι δὲ πλέον συναγωγὸν τὸ 
yévos* ὅλα γὰρ τὰ εἴδη εἰς ἕν τι συνάγεται, εἰς τὸ ζῷον. 

red > , ~ 
p.6,20 Τὰ 6& χατὰ μέρος xatxad Exactov τοὐναντίον εἰς πλῆϑος 

ἀεὶ διαιρεῖ τὸ ἕν. 

2 mp. ay ΄ ΄ \ ΩΣ ΡΣ τ δὴ ~ \ a 5 ced 

Ta δὲ μεριχά, φησί, καὶ χαϑ' Exaotov det διαιρεῖ to ἕν εἰς πληϑος, 
Ὺ ’ \ c ? sn J a ἈΝ 

Σωχράτης χαὶ ὁ ᾿Αλχιβιάδης διαιρεῖ τὸ ε 
ε \ IAC > > 4 >\ 

Os οἱ πολλοὶ ἀνῦρωποι εἷς ἐστι, χατὰ δὲ 

εἰσι. χοινῶς δὲ τὸ χοινὸν μὲν συλληπτιχόν ἐστι, τὸ μεριχὸν δὲ διαιρετιχόν. 

Πρᾶξις χβ΄. 

20 Tov ἴδιον cxondy πανταχόσε φυλάττων ὃ φιλόσοφος λογιχώτερον πάντα 
ζητεῖν προαιρεῖται" περὶ γὰρ τῆς ῥίζης τῆς λογιχῆς xat ϑεμελίου νυνὶ τὴν 

διδασχαλίαν. ποιξῖται, φηυὶ ὃὲ περὶ χατηγορουμένου χαὶ ὑποχειμένου. ὅτι 

de ῥίζα χαὶ ϑεμέλιός ἐστι τῆς λογικῆς τὸ χατηγὸρούμενον χαὶ ὑποχείμενον, 

1 zai μὴ yap V 2 εἰσι (post γάρ)] ἐστί T ὦ μὲν om. Καὶ 5 δὲ om. T 
6 συναιρεῖν] ἀναιρεῖν K: ἀναιρεῖν ex διαιρεῖν corr. T 9 συναγαγών TV! 

12 εἰς ἕν τι] ἔν τινι V an συνάγεται (ὡς) ? τὸ om. V Serco πὸ ΠΥ 

ἕχαστα Porph. 4 ἀεὶ --- πολλά (16) om. K ἀεὶ om. V post, ἕν add. 

οἷον σωχράτης xat ἀλχιβιάδης V 15 τὰ δὲ om. T τὸ πλῆϑος εἰς ἕν colloc. V 

16 οἷον --- ἀλχιβ. om. V ante διαιρεῖ add. χαὶ V εἶδος] πλῆϑος (superser. 

εἶδος} V 11 ἀνῦρωποι om. V εἰσι Τ' πλείονες). πλεῖον V! 

18 μὲν om. TV 19 πρᾶξις xa’ V: om. T 20 πανταχόσε] πανταχοῦ ὡς KT 

21 προείρηται KT 
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χφὲς 2x τοῦ λεγομένου" 7% λογιχὴ πραγματεία πέρας ἔχει τὴν ἀποδειχτι- 

χήν, ἢ ἀποδειχτιχὴ δὲ ἐχ συλλογισμῶν σύγχει τῶν ot ead a δὲ ἐχ 
προτάσεων, αἱ προτάσεις ἐχ ERS (OE νου ual ἐξ ὑποχειμένου. ἀποδει- 

χτιχὴ δέ ἐστιν ὃ βέβαιος λόγος ὁ ἀναντίρρητος. πολλὰ δέ ἐστι τὰ περὶ 
5 τούτου λεγόμενα, ἅπερ ἐχεῖ γενόμενοι παραϑησόμεϑα. ὕπερ δὲ τοῦ μὴ 

πλέον ἄγειν τὸν λόγον ἐνταῦϑαά που αὐτὸν καταπαύσωμεν. συλλογισμὸς δέ 

[Ord Qa εἰ - S oO”, συντιϑέμενος λόγος “ὃ ἄνϑρωπος ζῷον" τὸ ζῷον οὐσία: ὃ ἄνϑρωπος 
ἄρα οὐσία. μέρη δὲ τοῦ συλλογισμοῦ εἰσιν αἵ προτάσεις: πρώτη γὰρ πρό- 

ΕἾ εν | ded eee (ΕΞ 5S σε: ΒΡ ir") "ΑΙ ἊΝ i 
ὃ ἄνϑρωπος Cov’, δευτέρα πρότασις τὸ ζῷον οὐσία. ἔχουσι GE a 

10 προτάσεις ὑποχείμενον χαὶ χατηϊγορούμενον: ὑποχείμενον μὲν ἔχει ἢ πρώτη 190τ 
΄ 

πρότασις τὸν ne ρωπον χατηγορούμενον OF τὸ ζῷον, 7 OF τέρα ὃξ ὑποχείμενον ὶ i od wet h ry 

μὲν ἔχει τὸ ζῷον χατηγορούμενον δὲ τὴν οὐσίαν. τὸ οὖν χατηγορούμενον ἢ ῤ 2 ii Hite | 
5 \ ΄ ae, ΄ = Z a” ny ᾿ οὐδέπς = at ἊΣ ᾿ξλ Η =a ΙΒ. 

ἐπὶ πλέον τοῦ ὑποχειμένου ἐστὶν ἢ ἐπ τ: οὐδέποτε δὲ ἐπ ἔλαττον" τὸ ὕπο- 
, arn 9 Diy See PINAY ON ΄ i eet ~ 

είμενον ὃς ἢ EX ἴσης ἢ ἐπ ἔλαττον, οὐδέποτε δὲ ἐπὶ πλέον ἐστὶ τοῦ χατηγο- 
< ~ + ΄ 

15 ρουυένου. χαὶ ἐπὶ πλέον μέν ἐστι τὸ χατηγορούμενον τοῦ ὑποχειμένου, ὥσπερ 
ρ ‘ ἐἰ ‘ 9 ‘ 

τὸ ζῷον τοῦ ἀνθρώπου (τὸ γὰρ ζῷον Ext πλέον φϑάνει tod ἀνθρώπου" εἴ τι 

μὲν γὰρ ἄνϑρωπος, τοῦτο χαὶ ζῷον, οὐχ εἴ τι GE ζῷον, τοῦτο χαὶ ἀνϑρωπος), 
> ~ pa Poe. " 

π ἴσης O& χατ peo τοῦ ὑποχειμένου φαμὲν (ἢ. τ" ς τ an panes τὸ 

Ἱελαστικόν: ἰσορρεπὲς γὰρ Exdtepov. ἐπὶ τούτων ὃξ Exdtepov χαὶ ὑποχεί- 
΄ > > > τῷ a 

20 μενον zal χατηγορούμενον ἔξεστι λαμβάνειν, GAN οὐχ ἐν αὐτῇ τῇ προ- 

τάσει. ἐχ τῶν Ἐξ οτω δὲ σαφὲς ὑπάρχε: πῶς χαὶ τὸ ὑποχείμενον ἐπ᾽ 
» ¢ , \ > 65 pete Wee. 'g \ id , σ ‘ ἴσης εὑρίσχεται zat ἐπ᾽ ἔλαττον" én’ ἴσης γὰρ εὑρίσχεται, ὅτε τὸ γελᾶστι- 

/ a ee a ΞΟ ἘΞ Z ee δ χὸν χατηγορεῖται τοῦ ἀνθρώπου, ἐπ᾽ ἔλαττον δέ, ὅταν τοῦ ἀνθρώπου τὰ 
aN ~ 5 ΄ , > ΄ ΄ 

ζῷον. παράδειγμα δὲ ἔστω τῶν λεγομένων ἢ προειρημένη, διαίρεσις" ἣ 

οὐσία udvoy χατηγορούμενόν ἐστι, τὰ ὃὲ ἄτομα μόνον ὑποχείμενα τ σι Ἔ 
ἢ“ < 

> > [Ὁ] i 3 

ὲ μέσα χαὶ χατηγορούμενα χαὶ ὑποχείμενά, ἀλλὰ τὸ μὲν εἰδιχώτατον 

a\ ‘\ τ , ~ ~ Vv ‘A ΝΣ ¢ ΄ ~ 

ὑπόχειται δὲ χαὶ ὑπέστρωται πᾶσι τοῖς ἄνω), τὰ ὃξ ὑπάλληλα μᾶλλον 

χατηγορούμεναά ἐστιν ἤπερ ὑποχείμενα" πολλῶν γὰρ χατηγορεῖται, οὐ πολλοῖς ἢ fies τόνον) | i ᾿ li 

2 pr. δὲ om. T alt. δὲ om. TV 6 zov om. V αὐτὸν χαταπαύσομεν K: 

χαταπαύσωμεν (---σομεν V) τὸν λόγον TV 7 συντεϑειμένος KT 7.8 ὃ ἀνϑρ. 

ἄρα οὐσία om. V 9. δευτέρα πρότασις om. V 10 μὲν om. T 11 alt. 

δὲ om. KT 12 μὲν om. KT post alt. pea pe: add. thy οὐσίαν (τοῦ ὑποχει- 

μένου superscr.) V 13 οὐδέποτε δὲ om. T ἐπ᾽ (ante ἔλαττον) om. V 

14 7 (post 62) om. V 15 μέν om. V 16 τὸ yap—avdowmzov om. V 

18.19 zat. φαμὲν tov avdpwrov tod ὑποχ. τοῦ γελαστιχοῦ V 18 ὡς τοῦ ἀνθρώπου 

om. T 19 ἐπὶ τούτων δὲ ἑκάτερον om. V 20 ἔξεστι -- ἀλλ᾽ οὐχ ἐν] ἐξ ὧν 

συλλαμβάνειν ἕτερον V ἔξεστι Scripsi: ἐξ ἴσου KT λαμβάνεται Τ' 

ΠΣ om. V ὑπάρχον V 22 ἐπ᾽ (ante ἔλαττον) om. V 23 ὅταν 

om. TV 23. 24 τοῦ ἀνθρώπου τὸ ζῶον] ὁ ἄνθρωπος tod ζώου KT 

24 δὰ προειρημένη add. ἢ 7 προχειμένη in mrg. Καὶ 25 ὑποχείμενον V 

26 χαὶ (ante χατηγ.) om. KT 27 ὑποχείμενον V μόνον Καὶ 

28 μᾶλλον] μόνον V 
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ar ΄ , ν = SY > Lag ἴω "7 5 , ΄ 

OS ὑπόχειται. tows ὃξ eaeoaaae τις λέγων’ πῶς RETERO: |v οὐσίαν μόνον τ 
τ ἐξ οὗ ὁρῶμεν τὸ λευχὸν οὐσίας χατηγορούμενον; φαμὲν yap 

τὸ λευχὸν “KATHY ρει ση ον τοῦ χύχνου: ὥστε οὖν χαχῶς λέγετε αὐτὴν μόνον 

χατηγορεῖσϑαι" ἰδοὺ yap χαὶ ὑπόχειται τοῖς συμβεβηχόσι. πρὸς τοῦτο δὲ 

5 λέγομεν ὅτι οὐ λέγομεν πάντων τῶν ὄντων αὐτὴν χατηγορεῖσϑαι, ἀλλὰ 
μόνων τῶν ὑπ᾽ αὐτήν" τινὶ γὰρ τῶν Ox αὐτὴν ὑποχεῖσϑαι ἀδύνατον. 

τ \ ΄ Sa ς 
παραδείγματι δὲ τὴν τοιαύτην διαίρεσιν ὑποβάλωμεν" ἔστιν ἢ οὐσία οἱονεὶ 

A) aX » ς \ \ 4 \ Sk “4 Nha. \ / 

τὸ ὅλον, τὰ OF ἄτομα olovel τὰ μέρη, τὰ δὲ μέσα χαὶ ὅλα χαὶ μέρη, ἀλλὰ 

oa TO μὲν εἰδιχώτατον μᾶλλον μέρος ἐστὶν ἤπερ ὅλον, τὰ δὲ ὑπάλληλα μᾶλλον 
Be A) = Y ξ > x 

10 ὅλα ee coy* μᾶλλον γὰρ κατηγορεῖται ἥπερ ὑπόχειται. ὥσπερ οὖν τὸ 

ὅλον ἔχει πάντα bp’ ξαυτὸ τὰ μέρη, οὕτω χαὶ ἢ οὐσία πάντα ἔχει τὰ ἐξ 
~ > ΄ 2 in ς \ 

αὐτῆς διαιρούμενα Oo ἕαυτήν. ἰστέον GE ὡς οὐ ταὐτόν ἐστιν ὅλον χαὶ 
) - ~ c 5S ΄ Ὁ. \ \ > Ἁ σ ς σ ~ 

οὐσία: ἢ μὲν yap ἐν πᾶσι τοῖς ὑπ᾽ αὐτὴν ὅλη ὡς ὅλη ϑεωρεῖται, o7 o- τὸ 
σ >] ~ [4 >} >) \ ’ 5 σ ΄ σ ~ Vv \ 

ὅλον ἐν τοῖς On’ αὐτὸ μέρεσιν οὐχ ὅλον ὡς ὅλον ΠΟΤ οὔτε γὰρ 

ὁ Σωχράτης. 
> Os 

τ τι 

15 τῇ χειρὶ ve ee ὅλος 6 δὲ τὰ μέρη χαὶ τὰ ἄτομα ταὐτόν 
ἐστι" εἴ μὲν τοῦ ἀτόμων ἔχει ἕν χαὶ 
τῶν ὃὲ usp@y ἕν χαὶ ἕχαστον οὐχ ἔχει τὸ ὅλον ὡς ὅλον. 

> 

3 

ου 
= 
is 
ξ χαστον τὴν οὐσίαν ὅλην ὡς ὅλην, 

Εἰ πὼς ὃ Πορφύριος περὶ τοῦ εἰδικωτάτου εἴδους χαὶ ὑπαλλήλου χαὶ 

χατηγορουμένου χαὶ ὑποχειμένου | ἄτοπον ἡγεῖται παριδεῖν χαὶ τὰ ἄτομα 190» 

90 ἀμνημόνευτα τῆς ἑαυτοῦ διδασχαλίας, εἴ YS χαὶ τῶν πρός τί εἰσι πρὸς τὰ 

ἐπαναβεβηχότα χαὶ μία περὶ αὐτῶν ἀπαιτεῖται εἶναι διδασχαλία" ὅπου γὰρ 

εἴδος, ἐχεῖ χαὶ ἄτομα ὑπάρχει. ὁρίζεται τοίνυν τὰ ἄτομα οὕτως" ἄτομόν ἐστι 
Seo συγχείμενον, ὧν τὸ ἄϑροισμα οὐχ ἂν ὀφϑείη 

εὶ ° (OF) 

épov ποτέ. xal σχήπει πῶς τὸ οἰκεῖον tod φιλοσόφου ἐφύλαξε, τὸ 

Lo on 

¢ ἕἐτ 
> v fake a a ms Sees id} τας AG 

τοιόνὸξς ἄτομον μὴ ὁριζόμενος (τοῦτο yap μεριχόν ἐστιν), ἀλλὰ τὸ ἁπλῶς 

ἄτομον. φησὶ δὲ ἀτομόν ἐστι τὸ ex τ τοὺ πὸ συγκείμενον, 
= ‘ wv 5 >I 2 el rd \ Ch prays ΄ y ΄ 

ὧν τὸ ἄϑροισμα οὐχ ἂν ὀφϑείη ἐπὶ ἑτέρου ποτέ, οἷον ὃ Σωχράτης ex 

τῆς φαλάχρας χαὶ τοῦ προχοιλίου zat τοῦ εὐφυοῦς χαὶ σώφρονος σύγχειται. 

ταῦτα δὲ duod ἐπὶ ἑτέρου οὐχ ἂν φανείη ποτέ" χἂν γὰρ ἔχῃ τὸ φαλαχρόν, 

40 ἀλλ οὐ πάντα τὰ ἄλλα: ἀδύνατον γὰρ δύο ὁμοίους εἶναι χατὰ πᾶντα. 

1.2 χατηγ. μόνον colloc. T 1.2 μόνην ἑαυτῆς xat. V 3 λέγετε αὐτὴν Paris. 2089: 

λέγετε KT: ἑαυτῆς V 4 χαὶ om. K post δὲ add. καὶ T 5 αὐτὴν 

ante πάντων colloc. V 5.6 ἀλλὰ μόνων τῶν ὑπ᾽ αὐτὴν Paris. 2089: om. KTV 

7 δὲ om. T ὑποβάλλωμεν T 9 τὰ μὲν εἰδιχώτατα T vépos Paris. 2089: 

μέρη KTV 10 ὅλα Paris. 2089: ὅλον KTV ἥπερ ex etxep corr. T: ἢ V 

12 dx αὐτήν KT οὐ suppl. V? 13 ante οὐσία add. 7 V ἐν---αὐτὴν om. T 

16 χαὶ om. TV 17 zat om. V 20 an (ἐν) τῇ - . διδασχαλίᾳ ? 21 éxavaBeB.] 

ἀναβεβηχότα T υἱα--- διδασκαλία Paris. 2089: μίαν περὶ αὐτῶν ἀπαιτεῖ (ἀποτείνεται T, 

ἀπαιτεῖται V) thy διδασχαλίαν KTV 22 ἄτομον K dptCetat] p. 7,22 

23 ἰδιοτήτων] ἰδίων V ὧν] οὗ TV 24 τοῦ ἑτέρου Καὶ za om. Καὶ 

25 τοιοῦτον V ὁρισάμενος V 26 συμβεβηχότος V: ἰδιοτήτων Porph. 

27 et p. 168,1 ὧν] οὗ TV 27 ἐπὶ ἑτέρου οὐχ ἂν ὄφϑ. colloc. T ποτέ 

om. Καὶ ὁ om. V 28 σύγχειται om. Καὶ 29 οὐκ ἂν φανείη ποτέ] od Y 
φαίνεται V yao om. K 30 παντός (alt. 1.) V 
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χαλῶς οὖν εἶπεν ὧν τὸ ἄϑροισμα ἐπὶ ἑτέρου οὐχ ἂν ὀφϑείη ποτέ. τινὲς 
΄ σ >] ~ , a , ~ » 

δέ φασιν ὅτι éx τῶν συμβεβηχότων πλέον ὁ τόπος gaa ( 
‘ ws , ea ΄ » ΄ ᾿ 

τα μὲν τὰρ AKAD πᾶντα χοινᾶ ἐστιν, ἢ ρον τς το Ὡς ES XAL τὸ 
-ὰ , 

σῶφρον, 6 ὃὲ Ye τόπος μόνον ἰδιόν ἐστι τοῦ ἀτόμου- οὔτε γὰρ δύναται δύο 

5 ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ χαϑέζεσϑαι, ἐπεὶ ἔσται σῶμα διὰ σώματος χωροῦν" 

ὥστε οὖν ὃ τόπος συμπληροῖ τὸν Σωχράτην. χαχῶς δὲ οὗτοι λέγουσι" 
ποῖον γὰρ τόπον λέγουσι, τὸν χαϑόλου 7 τὸν μεριχόν; χαὶ εἰ μὲν τὸν 

pas: φευδὲς τ τοῖν 
᾿ Ὁ νεται! τὸ λεγόμενον oh & γὰρ ὁ ce bias 

, 

10 τὸν μεριχόν, ὁμοίως vend 
΄ , 2 Ἁ = Yw — = > mA \ J 

τόπος μόνου ἐστὶ τοῦ Σωχράτους: δυνατὸν γὰρ χαὶ [lAdcwva ἐν ἐχείνῳ 

τῷ τόπῳ χαϑέζεσθϑαι- ὡς γὰρ ὁ ἐν τῷ ΠΑΡΗ͂Ι τόπος τοῦ 7 ἡδοι. ἀεὶ 
(η΄ 

i 

΄ > ~ ες ba Y> 

yivetat, οὕτω χαὶ ὁ ἐν τῷ Avzetw ὥστε οὖν οὐδὲ οὗτος ἴδιός ἐστι ΠΝ 

τους. οὐ συμπληροῖ ἄρα πλείω τῶν ἄλλων συμβεβηκότων 6 τόπος τὸν 

15 Σωχράτην. 
᾿Επιλαμβάνονται δὲ Llopeur tov ot Hepes τητιχοὶ λέγοντες ὅτι χατὰ 

Q/ τὰ ΟΣ σ ’ - 

δύο τρόπους ἥμαρτε λέγων ὅτι τὸ ἄτομον ἐχ συμβεβηχύτων συμπληροῦται" 

πρῶτον ὁ ᾿Δριστοτέλης ἐν ταῖς Κατηγορίαις χαλλίστην is τιμιωτάτην 

οὐσίαν πλείω ὅλων φησὶν εἶναι τὴν ἄτομον’ εἴ φησιν οὖν ὃ [Πορφύριος 
50 τὰ ἄτομα συμπληροῦσϑαι διὰ τῶν συμβεβηχότων, ἁμαρτίᾳ ere περι- 

πίπτει! τὰ γὰρ οὐσιώδη ἀπὸ οὐσιωδῶν συυμπληροῦται, οὐ μὴν ἀπὸ ἐπουσιω- 
δῶν: τοὐναντίον γὰρ τὰ αὐθϑυπόστατα συμπληροῖ τὰ ἐτερδῦσ ὦ χατὰ 

φύριον συνάγετα! τὰ ἑτερούπόστατα συμπληροῦν τὰ αὐϑυπόστατα, \ 

6& Ilo 

Ὁ ὃν πὴ ἐπ Ayal A bas (ιτΞ Pel Sef NS ΨῈΞ 3h \ oe, ε 
φημι oF τοι συυρερηλοτα τῊν οὐσιαν. οξυτερὴν 0& TA cube aes ὡς 

25 μέρη συμπληροῖ τὸν Σωχράτην ὥστε εἶναι τὸν Σωχράτην ὅλον τὰ συμβε- 
ἀναιρουμένων οὐ συνίσταται τὸ ὅλον: εὑρίσχο- 10ττ 

, >. f = ὯΝ 

βηχότα 6 μέρη" μερῶν δὲ 

μεν ὃὲ ὅτι τὰ συμβεβηχότα ytvetar χαὶ ἀπογίνεται χωρὶς τῆς τοῦ ὑποχειμένου 
φϑορᾶς" οὐ γὰρ ἀφαιρουμένων τῶν συμβεβηχότων ἀφαιρεῖται χαὶ τὸ ὅλον, 

᾿ \ \ v vA ΔΕ NAO ~ ¢ \ , 
ony δὴ τὸν Σωχράτην. DUS a ἀπολογοῦνται οἱ [ἰλατωνιχοὶ λέγοντες 

[Ὁ] Oo ὅτι οὐ λέγει συμπληοοῦσϑαι ἀπὸ τῶν ΡΠ, βηχότων ἀλλὰ γινώσχεσϑαι. πρὸς 
τοῦτο δέ φασῖν οἱ [Πξριπατητιχοὶ ὅτι οὐ λέγει γινώσχεσϑαι, ἀλλὰ συμπλὴ- 

ρηοῦσϑαι, ὡς χαὶ δηλοῖ τὸ χείμενον. πρὸς τοῦτο δὲ of [Πλατωνιχοί φασιν 

ὅτι χἂν λέγῃ συμπληροῦσϑαι, οὐ χαχῶς εἶπεν" ἰδιότητας γὰρ οὔ φησὶ τὰ 

1 ἐπὶ ἑτέρου post ποτέ transp. T 2 é& om. V 9 el] εἰς ν 

10. 11 ὃ τόπος ὁ ἐν τῶ ἃ. σωχρ. μόνου. ἐστίν V 10 λυχίω Τ' 12 xpodap- 

βάνοντος Καὶ 15 τῶ λυχίω K: λυχίω (τῶ om.) T 16 ἔτι λαμβ. V 

δὲ om. V τοῦ zopy. V 17 συμπληρ.] πληροῦνται V 18 ἐν tats 

Κατηγορίαις] ο. 5 p. 3411 χαλίστην Τ' 19 οὐσίαν om. V ὅλον V 
τὴν ἄτομα (sic) Urb. 35: ta ἄτομα KTV 21 ἀπὸ (ante ἐπουσ.) om. V 

22 γὰρ] δὲ. T 22. 23 συμπληροῖ--- αὐϑυπόστατα om. T 23 συμπληροῦν] 

συμπληροῦντα TV 24 δὴ] δὲ TV δὲ om. KT 25. συμπλ.] 

πληροῖ KV 29 .δὴ] δὲ TV 30 τῶν om. KT o2 zat om. T 

99 εἶπεν om, V 
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s b] \ > , ~ , ΄ μ᾿ / ~ , 

συμβεβηχότα, ἀλλὰ τὴν ἰδιοτροπίαν τῆς χράσεως" ἢ GE ἰδιοτροπία τῆς χρά- 
5 ΄ ΄ Ν᾽ Η 

σεως οὐσία ἐστὶν ἑχάστου, οἷον τὸ ϑερμὸν ἣ τὸ ψυχρόν. πρὸς τούτους δὲ 

χαλῶς ἀντιλέγοντες οἱ [Περιπατητιχοί φασιν ὅτι χαὶ ταῦτα συμβεβηχότα 
> i ” \ a 7 ΄ ~ , ΄ ~ 

ἐστίν: οὔτε γὰρ ἐὰν ἡ ὁ Σωχράτης tod [[λάτωνος dep ρμότερος, χατὰ τοῦτο 
rg >] ~ , , > , 

5 διοίσει αὐτοῦ: ἀμέλει γίνεται χαὶ ἀπογίνεται. τί οὖν ποτε ὦ ΠΕριπατητιχοὶ 
» - σ v v 

ἀπολογεῖσϑε: φασὶν ὅτι οὐχ ἔστιν ἄτοπον συμπληροῦν τὰ συμβεβηχότα τὴν 
δ, ak \ ἃ) ττ Q 4 \ \ wy > SF ¢ \ ‘ 

οὐσίαν, πρὸς ἄλλο GE εἶναι προ τος χαὶ πρὸς ἄλλο οὐσίαν: ὡς γὰρ τὸ 
i \ \ θερμὸν τὸ ΟἿ — ἘΝ πυρὶ λέγεται χαὶ οὐσία χαὶ συμβεβηχός (πρὸς μὲν γὰρ : 

x 

τ 

σῶμα τοῦ πυρὸς λέγεται συμβεβηχός, πρὸς δὲ τὸ πῦρ οὐσία- οὐσία γὰρ 

10 τοῦ πυρὸς ἢ ϑερμότης), χαὶ ὥς πρὸ τὸ ἐν τῷ ὕδατι ψυχρὸν χαὶ Gop- 

βεβηχὸς εἶναι χαὶ οὐσίαν, τ- βηχὸς μὲν πρὸς τὸ σῶμα τοῦ ὕδατος, οὐσίαν 

δὲ πρὸς τὸ ὕδωρ, οὕτω χαὶ τὸ φαλαχρὸν τοῦ Σωχράτους συμβεβηχός φαμεν 

χαὶ οὐσίαν, συμβεβηχὸς psy πρὸς τὸν Σωχράτην, χαϑὸ ἄνθρωπός ἐστιν, 

οὐσίαν δὲ αὐτοῦ, χαϑὸ συμπληροῖ τὸν aren οὐσία yap αὐτοῦ χαὶ ἢ 

15 pakaxporys, συμβεβηχὸς δέ, χαϑὸ καὶ ἄλλοις γίνεται. χαὶ οὐ θαυμαστόν, εἰ 

ταῦτα οὐσία λέγεται" πᾶν γὰρ aie βηχὸς ϑέλει μετέχειν οὐσίας, ἵνα μὴ 

πάντῃ ἀμοιρήσῃ τῆς χρείττονος οὐσίας. 

p- 118 Ἄτομον δὲ λέγεται ὁ Σωχράτης. 

Le v . ~ Vv ya " " 

Τὺ ἄτομον λέγεται πολλαχῶς: ἔστι 1ὰρ ἀδιαίρετον ἄτομον ὥσπερ τὸ 

90 νῦν χαὶ τὸ σημεῖον" τὸ γὰρ νῦν σημαίνει τὸν ἀχαριαῖον ἐνεστῶτα. ἄτομον 

δέ ἐστιν 6 ἀχαριαῖος ἐνεστώς, χαὶ τὸ σημεῖον παρὰ τοῖς γεωμέτραις ἀτο- 
΄ f b) Vv Ἂν \ \ 2 > , σ fe ein) \ \ Ὁ 

Woy SOLS ATOWOV OS XAt TO GVOOLALOSTOV ὠσπερ ο ἀοαυαὰς χα! TA OUOLE, 

Sv y ὌΝ v mas ε ΄ 5 ὌΝ ox ΠῚ σ > ΄, 

ἔστι δὲ ἄτομον χαὶ ὁ. Σωχράτης͵ χαὶ ὁ ᾿Αλχιβιάδης, οὐχ ὅτι οὐ πέφυχε 

τέυνεσϑαι (τέμνεται γὰρ εἰς σῶμα χαὶ ψυχήν), GAN ὅτι μετὰ τὴν τομὴν 
SUVs cUyve (AD ELS i (ὰ 7 χη 3 Li. OV με 5 τὴ 5 μη 

ο5 00 σώζει τὸ οἰχεῖον εἶδος. 

- 

p-6,24 ᾿Αποδεδομένου δὲ τοῦ γένους χαὶ τοῦ εἴδους τί ἑκάτερον. 

Φησὶν ὅτι ἀποδεδώχαμεν. τί ἐστι γένος χαὶ τί ἐστιν εἶδος. ἀποδεδώχα- 
/ 49 ) [« , {2 e X ~ Vv ~ 

μεν, ὡς λέγει; GAN Exatépov ὃ δρισμὸς χαχῶς ἔχει" ἐλέγομεν γὰρ τοῦ γενι- 

χωτάτου γένους | ἀποδοδῆναι τὸν προειρημένον nee οὐ μόνον de τῷ 191» 
7 ce 5 ~ [4 5 ΄ Cd \ ρ 4 

80 γενιχωτάτῳ ἁρμόζειν, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ὑπαλλήλοις γένεσιν. ὡς γὰρ ἁρμόζει 

4 7) ἐστὶν TV χατὰ τοῦτο] xat αὐτὸ τοῦτο K 5 ὑμεῖς] qutv T 

6 ἀπολογεῖσθαι Καὶ συμπληροῦντα Υ 11 zat οὐσίαν εἶναι colloc. V 

11 ἀμοιρήσει Καὶ 18 δὲ] γὰρ K: om. V 22 ἄτουον δὲ καὶ τὸ δυσδιαίρετον] 

τὸ ἄτμητον χαὶ δυσδιαίρετον T: χαὶ ἄτομον ἀδιαίρετον V post ἀδάμας add. λίϑος V 

23 ὁ (ante diz.) om. T οὐ] μὴ Καὶ 26 τί ἐστιν ἑχάτ. Porph. 

21. 328 alt. ἀποδεδώκαμεν] ἀποδέδωχε δὲ KT 28 ἐλέγομεν γὰρ] cf. p. 190,5 sq. 
Ω 

39 μόνω Τ' δὲ om. T 30 ἁρμόζειν] ἁρμόζει V 
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τῷ γενιχωτάτῳ ὃ ὅρος 6 λέγων TO χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων 
τῷ εἴδει ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενον, οὕτω χαὶ τῷ ὑπ Hoel. 

6 αὐτὸς yao ἐὰν λεχϑῇ xat ἐπὶ tod ὑπαλλήλου, ἁρμόσει αὐτῷ. xal 6 τοῦ 

εἰδιχωτάτου δὲ εἴδους ὁρισμὸς οὐ μόνον τῷ εἰδιχωτάτῳ ἁρμόζει, ἀλλὰ χαὶ 
ὃ τῷ ἀτόμῳ: τὸ γὰρ ἁπλῶς ἄτομον ἐπιδέχεται zat τὸν τοιοῦτον ὁρισμόν" 

~ 

τὸ γὰρ ἁπλῶς ἄτομόν ἐστι tO χατὰ πλειόνων xat διαφερόντων τῷ 
ῃ 

ἀριϑμῷ ἐν τῷ τί ἔστι ΠΈΣ ορούμενον. τί οὖν φαμεν πρὸς ταῦτα; 
\ 

λέγομεν πρὸς τὸ πρῶτον ὅτι χἂν ἁρμόζῃ ὃ δρισμὸς τοῦ γενικωτάτου γένους 
\ ὸ 

τῷ i OE οὐχ ἄγετᾶι bo” pe a οὔτε γὰρ μόνου TOD γενιχωτάτου 

10 ἀπεδόϑη, GAN ἐχάστου γένους. πρὸς δὲ τὸ δεύ τοι φαμεν ὅτι ὃ δρισμὸς 
i 

τοῦ εἰδιχωτάτου εἴδους οὐχ ἁομόζει τῷ τοιῷδε ἀτόμῳ, ἀλλὰ τῷ ἁπλῶς 
>>? Pees c ~ Vv Y> 

ἀτόμῳ τὸ δ᾽ ἁπλῶς ἄτομον εἴδους 
> > lg τάξιν ἐπέχει ἤτοι εἴδός ἐστιν. ἔχομεν 

5 “Ὁ - Ya \ of. , > \ > ~ ἐντεῦϑεν ὡς ἔδει τὰ εἰδικώτατα εἴδη εἰς τὸ ἁπλῶς ἄτομον διαιρεῖσϑαι, 
΄ ¢ ΄ - v v > 

χἂν μὴ βούληται Πλάτων: ὅτι γὰρ τὸ ἁπλῶς ἄτομον οὐχ ἔστιν εἶδος, 
- 

ς 
΄ » , 15 ἐντελῶς ἐν tats Κατηγορίαις εἰσόμεϑα: τάξιν yao εἴδους ἐπέχει. 

Σ ? i Es 
p.7,7 Ὥσπερ tov ἄνϑρωπον εἶναι ζῷον. . 

20 Φησὶν ὅτι διχαίως τὸ ζῷον τοῦ ἀνθρώπου χατηγορεῖται" εἴ τι μὲν 
wv κ᾿ - Vv Ὁ ~ ~ \ »ν 

γὰρ ἄνϑρωπος, τοῦτο χαὶ ζῷον, οὐχ εἴ τι 6& ζῷον, τοῦτο χαὶ ἄνϑρωπος" 

ὥστε οὖν ἐπὶ πλέον φϑάνει τὸ ζῷον τοῦ ἀνϑρώπου. 

΄ » = ἘΞ Ἐν - x 
Καχῶς λέγει τὸ γενικώτατον ἑνὸς χατηγορεῖσθαι" οὐδέποτε γὰρ τὸ 

γενιχώτατον ἑνὸς γένους χατηγορεῖται, ἀλλὰ πολλῶν. Wo or 

p. 7,14 Εἰ πλείω ety τὰ μέσα χαὶ ὑπάλληλα. 

Καὶ τοῦτο πάλιν χαχῶς εἶπε φησὶ yap° ἀεὶ πολλῶν γενῶν χατηγο- 

γενικώτατον, εἰ πολλὰ εἴη τὰ μέσα χαὶ ὑπάλληλα. πάντως δὲ 
Aas 

[] εὶ R ὑπ ῶ» 

1 ὁ λέγων om. TV τὸ eX τῶ corr. V 2 χατηγορεῖσϑαι V 3 «λεχϑείη KT 

ὁ χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων τῶ εἴδει ἐν τῶ τί ἐστι χατη- 

γορούμενον TV 4.11 ἰδιχωτάτου K 4 δὲ om.- TV μόνω V 

5 χαὶ (ante tov) om. K 6 yao scripsi: δὲ libri 7 post φαμεν add. χαὶ Καὶ 

ὃ χἄν] ἐὰν V 11. 12 ἀλλὰ --- ἀτόμῳ om. K 13 ἰδιχώτ. Καὶ εἴδη ex 

γένη corr. T εἰς τὸ ἅπλ. ἄτ.] τὸ ἁπλῶς ἄτομον V!: τῶ ἁπλῶς ἀτόμω V? 

14 βούλεται Τ' 19 εἴποις ἂν εἶναι Porph. 20 zat. τοῦ ἀνϑρ. colloc. T 

21 γὰρ om. T pr. zat om. V 23 tod om. T 26 el] av! ety] ἢ a 

27 εἶπε om. V ἀεὶ om. V 27. 28 xat. γενῶν colloc, T 

post αὐτῷ add. γένος ἐστι τ 
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\ ΄ o ΡΊ ΘΈΤΟ Ἢ , se 5 Ce) ’ ε ay Ὁ , 5 
ὅπου ἐστὶ γενιχώτατον, πολλά εἰσι ta ὑπάλληλα. τὰ δὲ ὑπάλληλα χαὶ 

‘ 

ὰ 

— =. a \ ~ \ ~ Ε , 

p 7,15 Καὶ χατὰ τοῦ εἴδους xat χατὰ τοῦ ἀτόμου. 

-ω or 
κ 4 v , ~ , 

Πρὸς TA ἄνω χατηγορεῖται τὸ γενιχώτατον χαὶ τοῦ εἰδιχωτάτου ite HOvS 

5 χαὶ τῶν ἀτόμων. 

p. 7,20 Καὶ τουτὶ τὸ λευκόν. 

ἴ-- 
» 
Qe 
oO 

Καλῶς εἶπε τὸ τοιόνδε Aevxdy δειχτιχῶς Ὑ ἘΣ ἈΕῚ αλῶς εἰπε τὸ TOLOVOS λεῦύχον" δειχτιχῶς γὰρ αὑτὸ εἰπε’ TA 
" Ὑ " 

ἁπλῶς λευχὸν οὐχ ἔστιν ἄτομον. 

ve> ’ 5 ~ wv Ὕ , ΄ 

pe a2) Et μόνος αὐτῷ ety Σωχράτης οἷός. 

10 Καλῶς εἶπεν ef μόνος αὐτῷ ἐστι Σωχράτηςυ 
‘ 

\ 

γάρ cote --α ἘΞ ΠῚ 
. 

[0] τα 

χαὶ ἄλλος, τότε τὸν Σωχράτην οὐ δηλοῖ, GAN ἀόριστον υἱὸν λέγει, τὰ δέ 

- 
o R a Φ Ὡ R Qu O- 

το 
= a a = 

p.7,25 Ἐπὶ πλειόνων μᾶλλον δὲ ἐπὶ πάντων τῶν χατὰ μέρος 
ἀνθρώπων, χαϑὸ ἀνϑρωποί εἰσι. 

15 Φησὶν ὅτι αἱ ἰδιότητες at οὖσαι ἐν tH ἀνθρώπῳ δύνανται χαὶ ἐν τῷ 
> 

" 

> ἣ 5» ΄ > > a AIG , τ 
υξριχῷ εἶναι, | οἷον τὸ λογιχὸν τὸ ϑνητὸν χαὶ εὐφυές εἰσιν ἐν τῷ ανϑρώπῳ, 198: 

δύνανται δὲ χαὶ ἐν Σωχράτει χαὶ ᾿Αλχιβιάδῃ, εἶναι, χαϑὸ χαὶ αὐτοὶ ἀνϑρωποί 

εἰσιν: αἱ γοῦν ἰδιότητες τοῦ Σωχράτους οὐ δύνανται χαὶ ἐν ἄλλῳ εἶναι, 
τς θὲ 5 κι ἊΣ a 5 XN NUK ex \ el \ \ (eda S| 

χαϑὸ οὐ Tovtes Σωχράτης. εἰπὼν ὃξ ἐπὶ πλειόνων χαὶ γνοὺς OTL οὐ 

20 μόνον ἐπὶ πλειόνων διήχουσιν αἱ ἰδιότητες τοῦ χοινοῦ, λέγω δὲ τοῦ ἁπλῶς 
> ΄ 3 \ \ 5 \ a 2 ΄ ~ ιν 5 \ , ~ 

ἀνθρώπου, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ ὅλων, ἐπήγαγε μᾶλλον Gs Ext πάντων τῶν 

χατὰ μέρος. ἐγὼ δὲ οἶμαι εἶναι τούτου ἑτέραν ἐξήγησιν τὸ γὰρ ἐνδοιά- 
, 4 , > \ \ \ \ οἱ \ \ Qe ae’ 

ζειν φιλόσοφον ἄτοπον φαίνεται" ἐπεὶ yap χαὶ τὸ λογικὸν χαὶ τὸ ὕνητὸν 
ως SI , > NS INS. \ Ν \ δι ΄ A Sy 7 

τοῦ ἀνθρώπου εἰσὶν ἰδιότητες, χατὰ μὲν τὸ λογιχὸν λέγομεν τὴν ἰδιότητα 
- 3 αν Δ ἘΝ , ΄ - \ σεν 

25 αὐτοῦ ἐπὶ πλειόνων φέρεσϑαι (τὸ τοιοῦτον yap χαὶ ἐπὶ ἀγγέλων δύναται 
΄ 

εἶναι), χατὰ δὲ τὸ λογικὸν ϑνητὸν τὴν ἰδιότητα αὐτοῦ φαμεν φέρεσϑαι ἐπὶ 

2 τὰ αὐτὰ εἶπε] ταῦτα V 4 τὰ Par. 2089: τὸ KTV post εἴδους iter. χατὰ 

τοῦ ἀτόμου πρὸς τὰ (sic) ἄνω --εἴδους V 6 τουτὶ] τοῦτο Υ 7 εἶπε] ἔχει 

(bis) V 7.8 δειχτιχῶς--λευχὸν om. T 9 χαὶ εἰ V 9.10 μόνω Καὶ 

10 χαλῶς --- υἱός om. V 11 χαὶ om. V σωχράτειν V 12 ἀόριστα] 

δὁριστά V 18 πλειόνων μᾶλλον δὲ] πλειόνων δὲ μάλιστα δὲ K: πλείονων μάλιστα δὲ T: 

πλείω μᾶλλον V 16 τὸ (ante ϑνητ.) om. V εἰσιν] ἔστιν libri 

11 δύναται V χαὶ ἐν ἀλλ. V εἶναι post δύνανται δὲ colloc. T: om. V 

19 σωχράτεις V 19. 20 yvods—zhetdvwy om. V 22 ἑτέραν τούτου colloc. T 

22. 23 ἐνδυάζειν T 23 χαὶ (post yap) om. KV τὸ (ante ϑνητὸν) om. V 

24 tod om. K 
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, 4 3 τὰ > , 

πάντων τῶν χατὰ μέρος ἀνϑρώπων. ὥστε οὖν τὸ ἐπὶ πάντων μόνον οὐχ 
if 227 5 \ \ \ Ἀ x > Ἀ 

ἡρύυνατο εἰπεῖν ETOLEL YAP χαὶ TOY ἄγγελον ὕνητ τὴν. TPOS UV OLY TOV 
v . “A . wv 

ἄγγελον προσέχων εἶπε τὸ πλειόνων, πρὸς GE τὸν χατὰ μέρος ἀνϑρωπον 

Ἁ 5 = "Tf, , , 

5 p.8,1 OdAov yap te to yevos. 

71. " - xT, \ , ε , ~ ao Vv 

Ιδοὺ οὖν λέγει: τὸ udvoyv χατηγορούμενον τῷ ὅλῳ εοιχε. 

ms te Ta és SX \ ao Ὰ a pd = 

p- 8,2 Τὸ εἶδος δὲ xat ὅλον xat μέρος. 

Τὸ MERC ay 63 μᾶλλον ὅλον ἐστὶν ἥπερ μέρος, τὸ δὲ eldtmmtatoy 

αἄλλλον μέρος ἥπερ ὅλον. 

10 p.82 ᾿Αλλὰ μέρος μὲν ἄλλου, ὅλον δὲ οὐχ ἀλλου GAN ἐν ἄλλοις" 
J \ ~ “ἢ, A σ 

ἐν (ap τοῖς μέρεσι τὸ ὅλον. 

Διδάσχει ἡυᾶς 6 Πορφύριος ὅτι οὐχ ἐπ᾽ ἴσης ἀεὶ λα oes τὰ age 
τι" ἔστι μὲν γὰρ ὅτε ἐπ᾽ ὍΤΙ χαὶ ἔστιν ὅτε οὔ. ἐπ᾽ ἴσης μὲν ὡς ἵνα 

εἴπω “τὸ δεξιὸν τοῦ ἀριστεροῦ ἐστι δεξιόν, τὸ ἀριστερὸν τοῦ δεξιοῦ ἐστιν 
15 ἀριστερόν᾽. οὐχ ἐπ᾽ ἴσης δὲ ὥσπερ ἐν τῷ ὅλῳ xat τοῖς μέρεσι" φαμὲν 

᾿ . Coan , σ > \ ΄ > \ >. ε ΄, Ὁ - Cx o 
γάρ τὸ ξερης ὅλου ἐστὶ υξρης > Οὐ Φᾶμξν OF ομοιὼς ενιχῶς TO ὅλον 

Ἀ , 5) \ σ ? ee τὰ σ - 2 σ ? a a. \ > 

μέρους ἐστὶν ὅλον᾽, ἀλλὰ tO ὅλον μερῶν ἐστιν ὅλον᾽. οὕτω GE χαὶ ETL 
- \ »Α ~ ve 5 ἰὴ = c ’ [οἱ ΄' ΄ ~ XN DBE 

τοῦ πατρὸς τοῦ EyovtTOs πολλοὺς υἱοῦ ἕν σχέλης Evtu@s, τὸ Oe vy Θ R ΓΞ ( < a [ἴω 

c 

‘ 

5 ~ e Gry ΄ ΄ Ν - »ι ἕτερον πληϑυντιχῶς: of υἱοὶ πατρός εἰσιν υἱοί, ὃ πατὴρ δὲ υἱῶν ἐστι 
page ἐν τ 5 Ce Ne NS Cae: ΄ - ΄ ΄ 

90 TAT iP: οὐχ ενος OF ὑυἱὴῶῦὺ ομοιῶς τῷ TOWTOW σχέλει. 

pages xy’. 

Περὶ διαφορᾶς. 

Μετὰ τὴν ἑχατέρων τῶν ἄχρων διδασχαλίαν χωρητέον χαὶ ἐπὶ τὴν 
διαφορὰν τρίτην εἰληφυῖαν τάξιν: παραχεχώρηχε δὲ τῷ εἴδει τῆς τάξεως, 

1 τὸ ἐπὶ Paris. 2089: τὸ εἰπεῖν KT: τῶ εἰπεῖν V μόνων V; ex μόνον corr. T 

2 ἐδύν. V ἐποίει] εἴποι V zai] av V 3 προσέχων Paris. 2089: προσε- 

os KTV 6 οὖν om. V τὸ μόνον xat.] τῶν μόνων κατηγορουμένων V 

7 ante τὸ εἶδος add. χαὶ TV: eras. Κα τὸ δὲ εἶδος Porph. ὅλον λέγεται χαὶ 

μέρος Καὶ 8 ὅλον] ὅπερ V! ante μέρος add. τὸ K! δὲ om. V 

10 ὅλον --- ἀλλ᾽ om. V 11 ἐν tots yap colloc. Καὶ 12 ἀεὶ om. KT 
13 ἔστιν (ante ὅτε) om. T 14 ante τὸ dost. add. καὶ T τοῦ (ante δεξιοῦ) 

om. K 16 τὰ μέρη ὅλου ἐστὶ μέρη V 17 ἀλλὰ --ἐστιν ὅλον om. Καὶ 

ἀλλὰ---μερῶν] οὔτε yap V 19 οἱ coll. ante alt. viol V 20 post ὁμοίως add. 
δὲ we V 21 πρᾶξις «zy om. T xy’ scripsi: xB’ KV 22. τῆς δια- 

φορᾶς V 24 et p. 118.29 παρχχεγώρηχε scripsi: παραχεχωρήχασι libri p ; PALEY WPT, p PALEY WHT) 
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5 Α , aS ΒΞ ΕΣ a Ἁ ΡΝ Arm , ee ance wee = 5 , Dee 

εἰ AA φυσξει προότέρξυει, οια τὸ γειτνιάζειν τῷ ἧξνξι. οὐ μόνον Gs τούτου 
σ ee vA - "»ἥ 335 ¢ ‘ ~ ~ 

ἕνεχα τῷ ELOSL παραχεχώρηχε τῆς τάξεως, GAN ἵνα μὴ διασπασμὸς τῶν 
ΣΝ ᾿ - ΄ a 5 ~ \ \ ’ A ~ 

διδασχαλιῶν Tea τὸ γὰρ γένος χαὶ τὸ εἶδος ἐν τῷ τί ἐστι x τ 
OT Cc δι \ al vs \ \ f> Q Χ 3 

ται. Ἢ GF διαφορὰ καὶ τὸ LOLOY χαϊ TO συμρερήῆχος εν Th 

a 
i 
< Oo ὧν a ἴω R ' 

> CN est v ‘ \ Zz ἊΝ \ y ΡΟ ΗΝ - 

Grice διέλαβεν οὺν μετὰ TO γξνος πέρ! διαφορᾶς, YUEAKE οιασπαᾶν 

΄ » 44 ~ ΄ i A). 

σχαλίαν τῶν πρός τι, ἀλλὰ μὴν χαὶ τῶν ὁποῖόν τί ἐστι τ . £ 5) > ’ 
ἢ γὰρ διαφορὰ 

εὶ Q- τὴ τ os Vv aA τ vy x Ὁ Ct (ee a ἴω [ΟἹ ζω ov Φ vy 

ld x ~ 

χ γένους χαὶ εἴδους διασπῶσα 

ὄμενον ἐκ διαφορᾶς χαὶ ἰδίου Eushhe διασπᾶν τὰ ἐν τῷ ὁποῖον 198¥ 
(93) τί ἐστι χατηγορούμενα. 

, σἂν 5 ~ τὶ ΄ ᾿ \ as Sm 

10 Μαϑόντες οὖν 2x τῶν ἀρτίως χαὶ πρώην λεγομένων τὴν δέουσαν τάξιν 
Μ᾽ ᾿Ν | Ὁ Ὁ > ? ᾽ ~ 

εἰληφέναι τὴν διαφορὰν σπουδῇ Ex αὐτὴν χωρήσωμεν. πρῶτον ὃὲ τοῖς 

διηγορευμένοις χανόσι χρησάμενοι διαστείλωμεν τὴν ὁμωνυμίαν: ὁμώνυμος 
\ ΟΣ ΄ v ς 

γὰρ φωνὴ χαὶ ἢ διαφορά. λέγεται τοίνυν διαφορὰ τριχῶς" ἔστι γὰρ ἣ 
> 

χοινῶς διαφορὰ χαὶ ἢ ἰδίως xa -- ἢ ἰδιαίτατα. χαὶ χοινῶς μέν ἐστιν ἢ 

15 σημαίνουσα χωριστὸν συμβεβηχός, ἰδίως GE ἢ σημαίνουσα ἀχώριστον, ἰδιαί- 
id >) ‘4 ‘ 

τατα δὲ ἢ οὐσίαν παριστῶσα. χαὶ τοῦ μὲν πρώτου (ὑπόδειγυας TO λευχὸν τὸ 
΄ > ᾿ \ 

ἐν ἐμοὶ χωριστόν ἐστι" δυνατὸν γάρ ἐστι γενέσϑαι τὸ λευχὸν μέλαν. τοῦ δὲ 
΄ a , c > 5 \ > ΄ [δ 2 Ld \ δ 

δευτέρου 7 eRe ἢ ἐν ἐμοὶ ἀχώριστός ἐστιν. ὁ γὰρ eee τες 
Ὁ 

οὐχέτι χαὶ μελανόφϑαλμος. τοῦ δὲ τρίτου: τὸ λογιχὸν διαχρίνει ἡμᾶς ἐχ ϊ “ 

~ > Lf oo ὃ ΩΣ 9. 5 ~ >. A ΄ a. ~ > ¢ 

20 τῶν ἀλόγων" αὕτη γὰρ ἢ τὴς οὐσίαν δηλοῖ. διὰ τί δὲ τρεῖς εἰσιν at 
| > ‘ \ “7 , \ Vv 3 7 ΤῈ ΄ “Ὑι ι 

οιἰαφοραι χαὶ OUTS πλείους εἰσὶν οὔτε ελαττοὺς λέξομεν, μετέπειτα GS “AL 
΄ Ἡ - Syl, > ~ x ΄ ΄ 

διὰ τί τοιούτων προσ (apres ἐπ ee ἐροῦμεν. τὰ me fa διττά ἐστιν, 
” 

συμ. ηχότα οὐσία, τὰ συμ. OTH 7 χωριστὰ ἢ ay ριστα. χαὶ εἰ j Ι | 

ἐν Ww ιστὸν εἴ τὸ Gude ηχός ae ~(yeTae q χοινῶς διαφορὰ οἷον τὸ μὲν χ 495, 
25 λευχὸν χαὶ τὸ 2x τοῦ ἡλίου μέλαν (ταῦτα γὰρ δύναται χωρίζεσϑαι), Ξ- δὲ 

‘ 

ως οἷον 7, γλαυκοτησι ἢ σιμότης 

γρυπότης τὸ φαλαχρὸν τὸ ἐν Αἰϑίοπι μέλαν (ταῦτα γὰρ οὐ ἘΠ 

1 
tw χγώριστον εἴη TO σι υβεβηχός γίνεται ἢ ἰὸ AY wot TOV Ely) tO UI SpyAGs, ἵ ETAL ἢ tO 

> yi > ΄, > 7: ’, ΄ > Af > Nie \ Ἀ ΄ ~ 

et ὃξ οὐσία ἐστι, TOTS γινεται ἢ LOLALTATA οἷον TO Λλογῖχον το ὕνητόν" TAUTA 

νάνι. ~ ara 5 ΄ ΄ a) ae) τὰ Ne ee 2) aN ar ΤΠ ἘΞ Y 

{%0 οὐσια μῶν εἰσιν. Et οὖν OLTTA EOT! TA πρά (UATA εἰς ΠΩΣ OF ὁιαι- 

er ~ ᾿Ν Vv 

30 pettat, εὐλόγως χαὶ αἱ διαφοραὶ τριτταί εἰσι χαὶ οὔτε πλείους οὔτε ἐλάτ- 
ψῳ ‘ ‘ 

Ἶ τοὺς. ἔστι δὲ χαὶ ἄλλως εἰπεῖν. τὰ πράγματα διττά ἐστιν, ἢ χωριστὰ 7 
> re \ ‘ \ τις \ Νὰ A \ > ~ ΄ la l4 8 ἀχώριστα, χαὶ χωριστὰ μὲν οἷον τὸ λευχὸν χαὶ τὸ ἐχ τοῦ ἡλίου μέλαν, 

᾿- τὰ ἀχώριστα δέ εἰσιν ἤτοι συμβεβηχότα ἣ οὐσία. χαὶ τὰ χωριστὰ μὲν ποιεῖ 
\ > ~~ ~ > ΄ ἊΝ ν᾿ \ 

τὴν χοινῶς διαφοράν, τὰ ἀχώριστα δὲ ef μὲν συμβεβηχότα εἶεν, ποιεῖ τὴν 
- 

35 ἰδίως, εἰ δὲ οὐσία, ποιεῖ τὴν ἰδιαίτατα. χαὶ μὴ νομίσῃς τὴν αὐτὴν εἶναι τῇ 

1 πρωτερεύει Υ! μόνον Paris. 2089: μὴν KTV 2 εἵνεχα Καὶ 2. ὃ γένηται 

τῶν 610. colloc. V 3. 4 χατηγοροῦνται Urb. 35: κατηγορεῖται KTV 
5. 1 ἔμελλε TV 14 ἡ (ante ἰδίως) om. T % (ante ἰδιαίτατα) om. KT 

16 ὑπόδειγμα inserui 17 δυνατὸν γάρ ἐστι] δύναται yap V 19 an διαχρῖνον ὃ 

éx| ἀπὸ T 21 εἰσὶν (post πλείους) om. V λέξωμεν T 22 ἐροῦμεν 

om. K ἐστιν] εἰσιν Καὶ 25 τὸ (ante ἐχ) ex τοῦ corr. V 26. 27 ἡ ypur- 

ἡ st. colloc. T 27 αἰϑιοπία V 28 οὐσίαι V 30. 31 ἐλάτους T 

31 εἰσιν (alt. 1.) V 33. 84 τὰ (ante sae Par. 2089: om. KTV (bis) 33 ἤτοι 

χαὶ τὰ συμβ. τῇ (πῇ m.?) odsia V 4 εἶεν] εἰσί V 
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πρώτῃ ταύτην τὴν διαίρεσιν: ἐν μὲν γὰρ τῇ et πάντα τὰ πράγματα 

διελάβομεν εἰς οὐσίαν χαὶ συμβεβηχότα χαὶ τὰ συμβεβηχότα εἰς χωριστὰ 

“- Day 
, 

= χαὶ μενα νι ἐν δὲ pe ek εἰς χωριστὰ χαὶ ἀχδι σοὶ τὰ ἀχώριστα 
Ὁ C οϑάνει οὖν ἐν τῇ πρώτῃ τὰ ote βηχότα 

δμοῦ εἶναι, τά τε χωριστὰ χαὶ τὰ Ὅν ἐς ἐν ὃς τῇ δευτέρα οὐχ οὕτως" 

τὸ γὰρ ἀχώριστον συμ᾽βεβηχὸς μετὰ τῆς οὐσίας εὑρίσχεται" οὕτω γάρ 199: 

φαμεν τὸ ἀχώριστον διαιρεῖσϑαι, εἰς οὐσίαν χαὶ συμβεβηχότα. τάττεται δὲ 

μετὰ τῶν δύο, ὅτι χαὶ τῶν δύο μετέχει" τῶν μὲν γὰρ συμβεβηκότων Eyer τὸ 

ἐπουσιῶδες τῆς δὲ οὐσίας τὸ ἀχώριστον. τρίτην ὃὲ διαίρεσιν διαϑησόμεϑα, 

ἦν φῆσι χαὶ 6 []ορφύ ὕριος, ὀνόμασι υὲν τῶν προειρημένων διαφέρουσαν 

πράγμασι δὲ τὴν οὖσαν. χαὶ ἔστι μὲν ἢ οὐσία ἄλλο, τὸ συμβεβηχὸς 

ὃ 
τ 

3 ἀλλοῖον... διὰ τ Qo? δ ἢ οὐσία ἄλλη χαὶ τὸ συμβεβηχὸς ἀλλοῖον, τὸ χεί- 
μενον ἡμᾶς διδάξει. θάτερον δὲ τούτων τῶν σχελῶν ποιεῖ δύο συζυγίας" 

ἄλλο χωριστὸν χαὶ ἄλλο ΠΟ Ρισττν χαὶ ἀλλοῖον γωριστὸν χαὶ ἀλλοῖον 

15 ἀχώριστον. εἰσὶ 6& χαὶ ἄλλαι δύο: ἄλλο χαὶ ἀλλοῖον, χωριστὸν χαὶ ἀχώ- 

ριστον. πᾶσαι δὲ ἕξ εἰσι, χαὶ τούτων αἱ μὲν τρεῖς συνίστανται χαὶ τρεῖς 

εἰσιν ἀσύστατοι. συνίστανται μὲν αἱ ὑπάλληλοι χαὶ wia τῶν διαγωνίων, 

αἱ δὲ λοιπαὶ οὐχέτι, φημὶ ὃὲ αἱ ἐναντίως ἔχουσαι χαὶ μία τῶν διαγωνίων" 

οὐ συνίσταται γὰρ ἢ λέγουσα τὸ ἄλλο χαὶ τὸ ἀλλοῖον (πῶς γὰρ τὸ δια- 

90 φέρον οὐσιωδῶς χαὶ ἐπουσιωδῶς διαφέρει:), οὔτε ἢ λέγουσα τὸ χωριστὸν 

χαὶ ἀχώριστον (πῶς γὰρ τὸ χωριστὸν χαὶ ἀχώριστον:), οὔτε μὴν ἣ μία 

τῶν διαγωνίων, φημὶ 6& ἢ λέγουσα ἄλλο χωριστόν: τὸ οὐσιῶδες γὰρ ἀχώ- 
ριστόν ἐστι. συνίσταται δὲ ἢ λέγουσα ἄλλο ἀχώριστον χαὶ ἢ λέγουσα 

ἀλλοῖον χωριστὸν χαὶ ἀχώριστον. χαὶ τὸ μὲν ἀλλοῖον χωριστὸν ποιεῖ τὴν 

25 γοινῶς διαφοράν, τὸ ὃὲ ἀλλοῖον ἀχώριστον τὴν ἰδίως, τὸ ὃὲ ἄλλο ἀχώ- 

ριστὴν τὴν ἰδιαίτατα. 

Μίαϑόντες οὖν διὰ τί τρεῖς εἰσιν αἵ διαφοραί, φέρε χατὰ τὴν ἡμετέραν 
, 

΄, 

ἐπαγγελίαν εἴπωυεν διὰ τί χαὶ τῶν τοιούτων ἔτυχον προσηγοριῶν. ἣ 
a ~ ~ > - ~ Vv 

δηλοῦσα χωριστὸν συμβεβηκὸς χοινῶς διαφορὰ χαλεῖται, ὅτι χοινῶς ἔχει 

1 τὴν (post ταύτην) om. V 2 χαὶ τὰ συμβεβηχότα om. V 3 ἐν iter. V 

5 τὰ (ante ἀχώρ.) om. Τ᾽ 8 ἔχει] an μετέχει ὃ 9 διαϑησ.] παραϑησόμεϑα V? 

10 φησι post προεῖρ. transp. KT χαὶ δ᾽ ἢ: καὶ a Vite ὉΡΊΩΝ διαφέρουσαν 

Paris. 2089: διαφέρειν KTV 11 οὖσαν) οὐσίαν V! 12 διὰ τί --- ἀλλοῖον in 
mrg. suppl. ΥΣ χαὶ τὸ συμβ.] τὸ συμβ. δὲ V 18 δὲ V*: γὰρ KTV! 

14 zat ἀλλοῖον---δύο (15) om. K 16 τούτων ex τῶν corr. V? χαὶ τρεῖς] at δὲ 
τρεῖς in ras. V? 18 at δὲ λοιπαὶ--- διαγωνίων om. V (ἐν ἄλλω οὕτως συνίστανται μὲν 

αἱ διαγῴώνιοι zat μία τῶν ὑπαλλήλων, αἱ λοιπαὶ δὲ οὐχέτι, φημὶ δὲ τὰς ἐναντίως ἐχούσας χαὶ 

μίαν τῶν ὑπαλλήλων: οὐ συνίσταται γὰρ ἡ λέγουσα τὸ ἄλλο xat τὸ ἀλλοῖον add. in mrg. V*) 

λοιπαὶ δὲ colloc. T αἱ (post 6é)] καὶ K 19 γὰρ Par. 2089: 68 KTV 

21 χαὶ dyhp.—xalidydp. om. V (ἐν ἄλλω οὕτως" οὔτε ἣ λέγουσα τὸ χωριστὸν zal ἀχώριστον" 

πῶς γὰρ τὸ χωριστὸν καὶ ἀχώριστον; οὔτε μὴν ἣ μία τῶν ὑπαλλήλων, φημὶ δὲ τὴν λέγουσαν 

ἄλλο χωριστόν: τὸ οὐσιῶδες γὰρ ἀχώριστόν ἐστι add. in mrg. V*) πῶς γὰρ -- χαὶ 

ἀχώρ. om. K ante οὔτε add. zat V 22 τὴν λέγουσαν V 23 ἄλλο 

ἀχώρ.---λέγουσα superscr. V? 25 ἀλλοῖον (ante dywp.) Paris. 2089: om. KTV 

29 post συμβεβηχὸς VII fere litt. eras. V 
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A) \ ο΄ 2) , ναὶ >) ~ 5 ~ , Α a , 

τἀναντία, χὰν μὴ ἐν TH αὐτῷ χρόνῳ" τὸ {ap λευχὸν δύναται ἐν διαφόρῳ 
΄ ΄ - ε ΄ a? sa? aN 

χρόνῳ χαὶ ucdav εἶναι, ὃ χινούμενος δύναται ἠρεμεῖν. ἰδίως ὃξ διαφορὰ 
΄ ε΄ 5 we ee Ὁ + , Cer 

\systa 7 yas συμβεβηχὸς nee ἐπειδὴ τἀναντία οὐ δηλοῖ ὑπὸ 
- > ~ ΄ v as ΄ ᾿ 

τοὺ αὑτοῦ ὑετ EVES dat MOTE“ OTE γὰρ 6 λαχρὸς OUVATAL ewe ELVA, 

σι 

po 

xdv ἀμειφϑείη ὃ χρόνος, οὔτε τὸ μέλαν τοῦ ‘ALS }tomtos (ἐν) διαφόρῳ χρόνῳ εἰς 
ἍΝ 9, / v ΄ 5 , . 

λευχὸν ἀμείβεται, οὔτε ὁ γλαυχόφϑαλμος μὑελανόφϑαλμος γίνετα!. ταῦτα 
7, Vv ΄ > 2 By) ° Ὁ 5 

Ovv ἐπειδὴ 00 χω wor Cet ι, τοις cyst τὴν διαφορὰν χαὶ ἴιά SOTLY. < ow ς = R -ταη ‘ 

tata ὃξ λέγεται ἢ οὐσίαν δηλοῦσα, ἐπειδὴ ἰδίως ὑπάρχει τινὶ χα 

στως. χαὶ χαλῶς μὲν τὴν δηλοῦσαν ἀχώριστον συυμβεβηχὸς ἰδίως χαλοῦμεν, 
~ Ἂν \ ‘ . ΄ ~ 

10 χαλῶς OE χα! τὴν δηλοῦσαν οὐσίαν ἰδιαίτατα oT τερϑετιχ “zt; φώνῃ χρησ σά- 
i 

2 OQ a “ὦ -τῇ- Svat - βεβ: νὴ = . 5 7 
μξνοι tTASOV (4p Uys od ον ον συμ ξερηχος δηλούσης ἢ 

-Ὁ΄ 5 ~ ~ >) as 

τῶν οὐσιωδῶν διαφορῶν οὐ δύνασαι 199v 

σημαίνουσα 
. >! , 

οὐσίαν ἀχώριστόν ἐστιν" 
, S ν 

ap : = See ae : Rane 5 
χωρισμὸν νοῆσαι οὔτε ἐννηία οὔτε ἐνεργεία, ἐπὶ ὃς τῶν σηυαινηουσῶν 

5 ͵ a7 ~ , x 5 , 

ἀχώριστον συμβεβηχὸς δύνασαι χωρισμὸν νοῆσαι ἐννοίᾳ" τὸν γὰρ γλαυχύ- 
5 ΔΑ + , ~ ¢ , ve 

15 φϑαλμον εἰ νοήσεις μελανόφϑαλμον, οὐδὲν Avuatvy τῷ ὑποχειμένῳ, ἄλογον 

ὃ᾽ εἰ νοήσεις, λυμαίνῃ τῷ ὑποχειμένῳ ἐχτὸς γὰρ τοῦ λογικοῦ οὖχ ἔστιν 

ἀνϑρωπος. 

p- 2,8 Διαφορὰ δὲ χοινῶς τε χαὶ ἰδίως χαὶ ἰδιαίτατα λεγέσϑω. 

ε΄ 

Ἔχ τοῦ προστάσσειν δηλοῖ ὃ [Πορφύριος ὅτι αὐτοῦ εἰσιν αἵ ὀνουα- 
~ > ~ > [4 2 

20 τοποιΐαι τῶν τοιούτων διαφορῶν" διὰ τοῦτο γὰρ οὐχ εἶπε ᾿λέγεται᾽. 
Γ᾿ X 9. ie σ - Ἄ, \ ie \ \ > Ὁ 

Τινὲς Oc λέγουσιν OTL χαλῶς προξταγη τὸ χξνὴς χαὶ TO ειόος τῆς οια- 
ry 

(η΄ 

~ S / > » ~ ~ 

φορᾶς" τί δὲ λέγομεν τὸ εἶδος, ἐξ οὗ ual τὰ ἄτομα πρὸ τῆς διαφορᾶς 

ἀπαιτεῖ προτάττεσϑαι; ταῦτα γὰρ τῶν πρός τί ἐστι’ τὰ δὲ πρός τι dua 
Vv , >] , ~ ~ 

ϑέλει εἶναι: οὔτε γάρ aot: θάτερον tod ἑτέρου προτερεῦον. εἰ οὖν προτε- 
\ > ~ a ἘΠΕ σ " \ ΄ Ω 27 > σ΄ 

25 ρεύει το γένος Gis οἰαφηραςξ, συ oF τὸ προς τι ϑέλει ειναι, αμα 
\ > 

‘ 

¥ 3> > ΝΜ), ~ , 

ἔστω τὸ γένος χαὶ th εἶδος. τὸ εἴδος δὲ χαὶ τὰ ἄτομα εἰ ἔστι τῶν πρὸς C 

Tl, χαὶ τὰ ἄτομα τῆς διαφορᾶς προηγείσϑω. ἔστι δὲ εἰπεῖν πρὸς τούτους 
σ \ X x , \ [4 3) 7% 5 ΄ σ \ OTL χατὰ μὲν τὴν σχέσιν τὰ πρός τι eee οὐ προτερεύει (ὅπου γὰρ 

πατήρ, ἐχεῖ χαὶ vids), χατὰ δὲ τὰ πράγματα προτερεύει" πρὶν γὰρ εἶναι 
΄ , ΄ ΄ ~ ‘ 

30 6 Σωφρονίσχος Σωχράτους πατήρ, yas ἦν. ἔστω οὖν τὰ τοιαῦτα χατὰ 

τὴν σχέσιν μὴ προτερεύειν, χατὰ δὲ τὰ πράγματα προτερεύει. ἀλλὰ μὴν 

1 post δύναται add. χαὶ K 2 ὃ χινουμενός te δύναται χαὶ ἠρεμεῖν V 

4 αὐτοῦ om. V- χαὶ χημήτης V 5 an ἀμειφϑῃ ? év addidi 
6 χαὶ μελανόφϑ. V 7 od om. K 10 xat om. V 12 dyw- 
ptotos Καὶ 15 λυμαίνεις T 15. 16 ἄλογον -- ὑποκειμένῳ om. T 

ἄλογον 6° εἰ] λογικὸν δὲ ef od V 18 ἰδιαιτάτως V 19 τοῦ προστάσσειν] 

τῆς προτάσεως K 20 οὐχ] οὔτε KT 21 τινὲς --- γένους (110,2) eicias 

(cf. p. 112,29 sq.) 23 εἰσι KV 24 tod ἑτέρου] ϑατέρου V mpotepevery 1' 

27 τούτοις V 28 γὰρ] δὲ V 29 εἶναι] ἔσται TV 31 thy om. K 

“Rpotepevery (alt. 1.) KT 
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‘ , . 3 la ~ 4 

χαὶ χατα τὴν σγχξσιν 7 δια φορὰ προτερεύ οια VEGOD γὰρ διχῷ φηρας γίνεται 

A a) » ~ , 

τὸ EtG0s EX TOV γένους. 

p.8,9 Oxwoody ἣ πρὸς ἑαυτὸ ἢ πρὸς ἄλλο. 

7 ~ a, es \ ar 3 ~ , oT ~ ν Ἃ A 

Καλῶς λέγει. τινὲς δὲ ἀποροῦσι λέγοντες ὅτι χαχῶς εἴρηχεν ἢ πρὸς 
΄ > , a εἰ 

5 ξαυτό: ἣ γὰρ διαφορὰ τοὐλάχιστον ἐν δυσὶ ϑεωρεῖτα!, ἐν ἑνὶ 
΄ > ΄ - γ 

οὗ διαφέρε! : λέγομεν GF ὅτι χαλῶς ἔχει ὃ λόγος" δια- 
> > , / 

φέρει γὰρ τις EAVTOD EV Sele χρόνῳ" 6 γὰρ ἡρεμῶν διαφέρ ba) 
-@ 

- a Φ 

i OF 
ἜΣ Cm} 

ρεμοῦντος. δύναται G& xal Euvtod μετὰ χρόνον: ἐνεργῶν yap οὐχ ὃ 
δ. ‘ “I i Ne 

> > 

a ἢ Vv A 5 s , ΩΣ 3 ~ , “Ἁ 

10 Ρ.8,1 Παιδός τε ὄντος zat ἀνδρωϑέντος χαὶ ἐνεργοῦντός τι ἢ 
παυσαυένου. 

~ ~ 4 ’ f 2 5 \ οὐ > ΄ 

Tod χωριστοῦ συμβεβηχότος τὰ μέν ἐστιν εὐχώριστα τὰ Ge δυσχώ- 

τὰ τῶν ΩΣ prota. χαὶ εὐχώριστα υὲν τὸ ὃρᾶν ἢ χαὶ παύεσϑαι, δυσχώριστα ὃ 
~ ~ ΄ " ΠῚ 4 ~ 

Fundy: δυσχερῶς yap ὁ παῖς βούπαις γίνεται. τοῦτο GE δηλοῖ διὰ τῶν 

15 προχειμένων παραδειγμάτων. 

7 5 ~ ~ ~ Vv c , 

p. 8,12 Kat det ye ἐν ταῖς tod πῶς ἔχειν ἑτερότησιν. 

"Ode Onhor τὸ Ὁ ἱστόν a τὶ v6 mac ἔ- et 70. αξὶ ἐτ ἔγτει “πῷ-: Ose δηλοῖ τὸ χωριστόν: τὸ γὰρ πῶς ἔχει ῥῆμα ἀεὶ ἐπιζητεῖ é 
A Ὁ} Ὁ e > x 

exes χαὶ dnoxptvetat τις “ὑγιαίνει, νοσεῖ. ὥσπερ δὲ τὸ ῥῆμα ἀπὸ χρόνου 
ἣξ 

γόνον μεταπίπτει, οὕτω χαὶ τὰ χωριστὰ συμβεβηχότα. oO ov Ta View 
= S oO 

20 p. 8,14 ᾿Αχώριστον δὲ συμβεβηχός. 

> c , 3 ΄ » 

Ομοίως χαὶ τὸ ἀχώριστον συμβεβηχὸς διττόν ἐστι τὸ μὲν γάρ ἐστιν 

χ γεν ἜΣ ὡς ἢ Ἰλαπχότης | ἢ γρυπότης τὸ μέλαν τοῦ Αἰϑίοπος, τὸ δὲ 200: 
τοῦ προχόπτοντος χρόνου, ὡς ἢ φαλαχρότης χαὶ ἢ ἐχ τοῦ τραύματος 

> ΕΣ ~ ~ > ΄ ~ > 

ee δηλοῖ ὃὲ τὸ διττὸν τοῦτο διὰ τῶν παραδειγμάτων. χαλῶς δὲ εἶπεν 

0 no on a 
( x a [ἴω ς a 

oO 
ἘΣ ς (=) R a ς οὐλή, προσέχων τῷ ex τοῦ χρόνου γενομένῳ Gop- “ 

\ 

ῃ 

΄ > A > ᾿ , σ x Vv > X\ 

Bee ads pore aan οὐλὴν ἐχ γενετῆς λέγειν εἶναι, ὅτε μὴ ἔστιν ἀπὸ 

τραύματος, ὡς ἵνα τις ἔγχυον ἐχ πάϑους εἴπῃ τεχεῖν οὐλὴν ἔχον παιδίον. 

% 

1 τὴν om. T 2 τὸ] τοῦτο T tod om. T 3 ὅποσοῦν T z 
αὐτὸ V 4 δὲ om. TV 5 ἡ διαφ. yap colloc. T ἐν δυσὶ Paris, 20892 
εἰς δύο KV: ἐν δύο T 8 δὲ] γὰρ TV 10 τι om. T 12 εἰσιν K Ὁ 

13 zat que: ἢ) om. Καὶ 16 γε om. V 17 ἐπιζητεῖ Paris. 1973: ἐπιτάσσει KTV ἢ 

18 τὸ Urb. 35: om. KTV 22. 20 γεννητῆς Καὶ 22 7 (bis) om. V 4 

23 ἡ (ante φαλαχρ.) Paris. 2089. om. KTV 25. 26 συμβ. γενομ. colloc. KT * 
27 tod tp. V ἔγγυον V εἴποι V ἡ 
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ieee Groen δὲν δ έπειν" τὲ ch , ΄ p.8,15 ἰδιαίτατα δὲ διαφέρειν ἕτερον ἑτέρου λέγεται, ὅταν 
EN ~ ~ of 

εἰδοποιῷ διαφορᾷ παραλλάξῃ. 

? ~ ae aN ~ ~ , 

Καλῶς εἶπεν εἰδοποιῷ διαφορᾷ maparrden: ἣ γὰρ εἰδοποιὸς δια- 
΄ 9.9 X ec , > > 

φορὰ οὐσιώδης ἐστί, δι᾿ ἧς τὸ ἡυέτερον εἶδος χαραχτηρίζεται. ἰστέον δὲ 

5 ὡς διτταί εἰσιν at εἰδοποιοὶ διαφοραί, τοῦτ᾽ ἔστιν αἱ οὐσιώδεις: at μὲν γάρ 

εἰσιν διαιρετιχαὶ αἱ δὲ συστατιχαί. af αὐταὶ δέ εἰσιν, GAN οὐ χατὰ τοῦ 

αὐτοῦ παραλαμβανόμεναι: τὸ γὰρ λογιχὸν χαὶ ἄλογον τοῦ ζῴου εἰσὶ διαιρε- 

τιχαί, οὐ μὴν συστατιχαί, ἀλλὰ τοῦ ἀνθρώπου χαὶ τοῦ ἵππου" τὸ γὰρ λογι- 
χὸν οὐσιωδῶς συνιστᾷ τὸν ἄνϑρωπον. 

) “7 ~ , ~ ~ 

10 p.8,18 ᾿Αλλ at μὲν χοινῶς xat ἰδίως ἀλλοῖον ποιοῦσιν. 

\ ~ » 5 , 

Τοῦτ᾽ ἔστι τὰ cupBeByxdta- εἶδος γὰρ οὐχ ἀλλάσσει τὸ λευχὸν οὐδὲ 
, 

ἢ σιμότης. 

p.8,19 Αἱ δὲ ἰδιαίτατα ἄλλο. 

Ary. oD. ς >) FAN 2 » \ \ >> b} , > A % 

Toot εστιν αἱ OUGLWOSIS* αὑὐται {Zp TO ELONS ἀυξίβουσιν" ει {4p TO 

% ‘ ν i > ~ > yw 

15 ἄλογον, ὑπόϑου, λογιχὸν εἴπω, ἀμείβω τὸ sidos τοῦ ἀλόγου χαὶ ἄλλο 

εὑρίσχεται. 

p.9,t Ἢ δὲ τοῦ χινεῖσϑαι ἀλλοῖον μόνον παρὰ τὸ ἠρεμοῦν 

ἐποίη 

Καλῶς εἶπεν ἐπὶ τοῦ ἀλλοῖον τὸ μόνον" ἐπὶ 7 
Δ 5 ~ , \ bk) τ τα [2 PIE ar ~ ΟῚ + 20 μόνον ἀλλοῖον γίνεται: τὸ αὐτὸ γὰρ εἶδος μένει. ἐπὶ δὲ τοῦ ἄλλο οὐχ εἶπε 

o 
3 

Re τὸ μόνον" ὅπου γὰρ ἄλλο, éxet χαὶ ἀλλοῖον: τὸ yap ἄλογον τοῦ λογιχοῦ οὐ 

μόνον ὡς ἄλλο διαφέρει, ἀλλὰ χαὶ ὡς ἀλλοῖον. 

p. 9,2 Κατὰ μὲν οὖν τὰς ἄλλο ποιούσας af τε διαιρέσεις γίνον - 
VY» 

ται τῶν γενῶν εἰς τὰ εἴδη, οἵ τε ὅροι ἀποδίδονται x γένους 
25 ὄντες χαὶ τῶν τοιούτων διαφορῶν. 

Ὧδε δηλοῖ πῶς διτταί εἰσιν at ἰδιαίτατα- ἐν γὰρ τῷ λέγειν at διαι- 

1 ἕτερον ἑτέρου Paris. 2089: τῆς ἰδίως KT: ἰδίως V παραλλάξῃ] διαλλάττῃ Porph. 

3 χαλῶς--παραλλάξῃ om. V 5 ws] ote T 7 yap om. T 8 τοῦ (ante 

ἵππου) om. V 10 post χοινῶς add. te KT 15 at δὲ ἰδιαίτατα --- εὑρίσχεται (16) 

om. K 19 ἐπὶ tod ἀλλ. τὸ] ὅτι ἀλλοῖον τοῦτο Καὶ 20 ἀλλοῖον] ἀλλοίωσις V 

ἄλλο] ἄλλου TV 23 οὖν om. V ποιούσας διαφορὰς Porph. 20. 24 γίνωνται V 

25 ὄντες om. V 

Comment. in Arist. XVIII 2. Day. Proleg. et in Porph. Isag. 12 



τι 

1 

τῷ λέγειν οἵ te ὅροι ἀποδίδονται δηλοῖ τ 

φασι χαὶ 
, ‘ 

γουσας τὰ σὺμ 

ὃ 2 \ ~ ~ ~ 

plotov, ε Ξ τῷ yew TOU πος 

\ 6& τὸ τοιοῦτον" πρὸς ἑχατέραν γὰρ οἱ δύο 

ος Πάρεστιν 6 [lo ee 
10 σχαλίαν, φημὶ δὲ ΠΕ cub: 

>] aN aX 5 

STELOT] GF οὐ χατὰ δέον 

- σωμεν ἤτοι τὸ eee 
beef 5 δὲ \ » Ὁ 

οὐσία οὐσιώδους χαὶ τες ἐπουσιώδους" 

γινωσχουένης 
Ὶ 1 \e 

>) διαφέρει τοίνυν οὐ 
χότος λαμβάνεται, ἢ δὲ οὐσία οὐχέτι" 

ὥφειλεν 7 οὐσία εἶναι ὅπου χαὶ τὸ οὐσιῶδ 
τὸ οὐσιῶδες λαμβάνεται, λέξωμεν. 

ἐστι τοῦ ee χατηγορεῖται γὰρ 
> v ~ \ ” 

οὐχ ἔστιν ἐπινοῆσαι λευχὸν οὐτε 

Ol τι οὐσιωδῶς χατηγορεῖται τ 

odvtat χαὶ τὰ μὴ δυνάμενα τῇ 
οὖν ϑεωρεῖται τὴ οὐσιῶδες, ὅπου 
οὐ ταὐτὸν 

A 

το to σι ἐπουσιῶδες τοῦ συμβεβηχότος" 
ee 

ἊΝ 
Gc 

Σωχράτης λευχὸς ὑπάρχει xat νοῶμεν οὕτως ὅτι τ 

σεῖς γίνονται τῶν γενῶν εἰς 

ἔχοντος 

4 
. 
[ 

τὰ ὄντα 7 χωριστὰ 7 
ταύτῃ 

ἔχον ἐλέγξωυ. 

εὐχερῶς ἐλεὴ uae ὃ Ilopedpros ἁμαρτίᾳ 

σία | οὐσιώδους, ὅτι 

\ 

το 

οὐσιῶδες ὑπάρχει χαὶ οὐσία. 

γὰρ ἐπουσιῶ 

οὐσίας οὐδέποτε cee 
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τὰ τ ou τὰς διαιρετιχάς, ἐν δὲ 
ac ἃς συστατιχάς. 

μεταβολαί. 

δύο λέγειν Ε σημαι- 
VEL 4 

τῷ λέγει ς λέγει τὸ oe 

ayaa sae τὸ ἘΠ ψευδὲς 
λόγοι ἁρμόζουσι. 

“ μ. Le n 4 . 

τῆς δευτέρας διαιρέσεως παραδώσων τὴν διδα- 
3 ΄ πὰ 
ἀχώριστα εἶναι. 

i- 
—s- εξηλῦε, φέρε τὸ ἐλλιπὲς ἀναπληρώ- 

κι Usy, πρῶτον μανθάνοντες τί διαφέρει 

τούτων {Ap τῆς διαφορᾶς 

τινὶ περιπεσών. 

ἐπὶ συμβεβη- 200» 

ταὐτὸν οὐσιῶδες 

\ 
TO υὲν οὐσιῶδες χαὶ 
5} \ >} f 

εἰ χαὶ οὐσία, 
~ τ στὰς 4 πῶς 62 ἐπὶ συμβεβηχότος 
τ ἐστι, γένος δέ 

εἰ γὰρ 
OYE .. , - 

θγΞ χρώματος; 
δ χρῶμα τοῦ λευχοῦ: οὕτω γὰρ χατὴη- 

πος 
εὐ τς τοῦ λευχοῦ οὐσιωδῶς 

ίᾳ οὔτε ἐπινοίᾳ χωρὶς 

ἐπινοίᾳ ἢ τῇ ἐνεργείᾳ χωρισϑῆναι. εἰ 

οὐ ϑεωρεῖται ἢ οὐσία, διολογουμένως 

pee Depa διαφέρει χαὶ τὸ 
> οὐσίας χατηγορεῖται, τὸ OES 

et μὴ ὅταν λέγωμεν ὅτι 
X ὃ λευχὸν ὑπάρχει ἐν τῷ 

Σωχράτει, τότε χατηγορεῖται’ ὅταν ὃὲ λέγωμεν ὅτι Σωχράτης λευχός ἐστι, 
“ΥΝ 9 \ e \ = 

TOUT EOTLY OTL TOV OPtOWoyv τοῦ 

4 δὲ 
7 yap Paris. 2089: 

(ef. p. 172,21) 

ταύτῃ] ταύτην Brand. 
om. V 15. 16 τοῦ συμβ. T 

λέξομεν KV 19 yap scripsi: 

23 post ὁμολ. add. ὡς KT 

27. 28 ὅτι] ὅτε V (bis) 

δὲ om. V ὁ 

τες Paris. 

10 δὲ om. Brand. 

οὲ 

σωχρ.ῦ 

zat αἱ δύο T 

12 cee T 

ioe 
27 ὑπάρχη V! 

27 τῷ om. T 

29 ob om. T 

iN ~ als σ - , , es 5 

ξύχου οξχεται ὠσπερ τοῦ ζῳου, TOTE οὐ 

2089: ἑτερότησις Καὶ: ἑτερότησι T: ἑτερότης V 

8 πρᾶξις xy’ KV: om. T 

εἶναι] εἰσιν Καὶ 11 ἐπεὶ ν᾽ 

υαϑόντες T 14 εὐχερῶς 
18 ἐπουσιῶδες T 

ἐπινοία οὔτε ἐνεργεία colloc. T 

νοῶμεν scripsi: νοοῦμεν libri 

28 ante τότε add. χαὶ KT 

7 ὥφελεν V 

20 
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\ . ~ \ 

χατηγορεῖται τὰ συμβεβηχύτα τῶν οὐσιῶν χαὶ χατὰ τοῦτον τὸν τρόπον εἶπ 

wn χατηγορεῖσϑαι τὰ συμβεβηχότα τῶν οὐσιῶν. πῶς δὲ χατη 
> ~> 5 , σ “A ~ Ἂ a> a Vv 

ἐπουσιῶδες οὐσίας: ὡς ἵνα εἴπῃς tod δούλου χαὶ δεσπότου ὃ ἄνϑρωπος 

χατηγορεῖται" ὡς γὰρ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ζῷον, οὕτω χαὶ ἐν τῷ δεσπότῃ 
ry ry ‘ 

= tr » ὃ ΕΞ σ na NS La 5 ~ \ vw ς 5 . > \ as 

5 ὁ avipwros: ὅπου γὰρ δεσπήτης, ἐχεῖ xat ἀἄνϑρωπος. οὐ τὴν αὐτὴν δέ 
, ε΄ \ . ~ wt v 3 - 

φήῆμι χατηγορίαν: ἢ μὲν γὰρ τοῦ ζῴου πρὸς τὸν ἀνϑρωπον οὐσιώδης ἐστιν, 
3 

-΄ 

=> 

“ ὌΝ πὶ πος Ὁ fae Se ASS οἵ Sere Y 2 > > > ~ A 
ἢ GF τοῦ ἀνθρώπου πρὸς tov δεσπότην ἐπουσιώδης. εἰ οὖν ϑεωρεῖται τὸ 
2 ON = ΟΣ Φ oe Zw = ye en La ΄ δεν, ἘΞ x = = 

ἐπουσιῶδες, ὅπου οὐ ϑεωρεῖται τὸ cvufeByxds, ὡμολόγηται μὴ ταὐτὸν 
3 ~ , 

εἶναι ἐπουσιῶδες χαὶ τον τς. 
ar , , ’ >} . 

10 Μαϑόντες 62 τούτων thy διαφορὰν φέρε χωρήσωμεν ἐπὶ τοὺς λόγους 
i? 

\ ἘΣ - \ \ σ > , id > , ~ ~ , 

τοὺ φιλοσόφου " ἐς γάρ τι οιαφξερει 7 ἰδιαίτατα τὴς χοϊινῶς χαὶ lolws, 

Ξ Ὁ > >? Oo ~~ x x ay δ 
σ a v 5 ΄ \ 

ὅτι αἱ μὲν ἔχου τον, λευχὸν χαὶ λευχότερον, σιμὸν χαὶ 

\ 

σιμώτερον, ἣ GE οὐ. χαχῶς δὲ ae δείχνυται γὰρ ὅτι at μὲν οὐχ ἔχουσι 
“5 “τ ΄ ἊΝ b) Ὁ \ ς΄ x ~ » v 

μᾶλλον zal ἧττον, ἢ ὃὲ ἔχει. ἰδοὺ yap ἢ μὲν χοινῶς οὐχ ἔχει τὸ 
~ > o » A ? ~ 

15 μᾶλλον χαὶ ἧττον, ὅταν εἴπωμεν τὸ τρίγωνον χαὶ τὸ τετράγωνον ἐν χηρῷ 
- \ . ε ~ > ~ , , , ᾿ ΄ 
ἶναι" χαὶ γὰρ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ μετέχεται τό τε τρίγωνον χαὶ τὸ τετράγωνον. 

‘ 

7 “ἊΝ x ΄ 5 

ν τούτοις δὲ οὐ ϑεωρεῖται τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον" οὔτε γάρ ἐστι τρίγωνον τρι- 

Ὁ μᾶλλον χαὶ Ἧττον οὐδὲ ἔστι τετράγωνον τετραγώνου ἢ: χαὶ ἥττον. 
τ ΄ > ~ ~ ~ 

ὥστε οὖν οὐ πάντοτε ἐν τῇ χοινῶς ϑεωρεῖται τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον. ἀλλὰ way 
2)G , 

20 οὐδὲ ἢ ἰδίως πάντοτε ἐπιδέχεται τὸ | μᾶλλον χαὶ ἥττον" ἰδοὺ γὰρ ὃ ᾿Αϑη- 201 

o- ναῖος ἀχώριστόν ἐστι συμβεβηχός: ᾿Αϑηναῖος δὲ ᾿Αϑηναίου οὐχ ἔχει τ 
μᾶλλον χαὶ ἢ 

_— 

εἰ a o < . ἢ & ἔχει. πῶς δέ, λέξωμεν. ἣ ἰδιαίτατα 
9 > > ΄ x τ σ b) γ Ἢ ~> σηυαίνει οὐσίαν χαὶ οὐσιῶδες, οὐσίαν μὲν ὡς ἵνα εἴπῃς τὸ λογικόν, οὐσιῶδες 

a. 3 ΄ Ν . l4 3 , 5 Is 5 > Cc bis 

δ τὸ λευχόν: ἐμάϑουεν Gs πῶς διαφέρει οὐσία οὐσιώδους. εἰ οὖν ἢ ἰδι- 
& ΄ . Ἂ s) ~> ΄ 

25 αἴτατα λαυβάνεται ἐπὶ οὐσίας χαὶ οὐσιώδους, τὸ δ᾽ οὐσιῶδες “agers 
| NPe EN \ Ω f ΄ 92 σ Ci 3, ι > Beg eo i we \ | χαὶ ἐπὶ τὸ συμβεβηχότος, δῆλον ὅτι ϑεωρεῖται χαὶ ἐν τῇ ἰδιαίτατα τὸ 

μᾶλλον “at τὸ ἥττον: φαυὲν γὰρ τὸ λευχὸν χαὶ ἄγαν λευχὸν χαὶ ἧττον 
Vv ’ 

λευχόν: ἔφαμεν ὃὲ τοῦ λευχοῦ χατηγορεῖσϑαι τὸ χρῶμα οὐσιωδῶς, λαμβά- 
>) a > > 

νεται ὃὲ ἐπὶ οὐσίας χαὶ οὐσιώδους ἢ ἰδιαίτατα. δι᾿ ἣν ὃὲ αἰτίαν φησὶ 

80 δικαίως τὴν μὲν ἰδιαίτατα μὴ ἔχειν τὸ μᾶλλον χαὶ Ἧἥττον, τὴν GE χοινῶς 
Ne IN » ΄ \ Ἂς ἢ \ σ ¢ > ’, > ΄ χαὶ ἰδίως ἔχειν, φέρε τὸν λόγον παραϑή ἤσομεν" φησὶν ὅτι ἢ ἰδιαίτατα διχαίως 

οὐχ ἔχει τὸ μᾶλλον χαὶ ἥττον, ἐπειδὴ ἕν εἴδος δηλοῖ, ὅπερ χαραχτηριστι- KE ἱ [EOYs “SSL Ga εν εις SONA Ot ΘΟ περχαραχτηριθῦ 

1 ta cups. κατ. colloc. V 1.2 χαὶ κατὰ--τῶν οὐσῶν om. V 1 an εἶπον ἢ 

8 τοῦ Geox. ἄνϑρ. V 4 post γὰρ add. κατηγορεῖται KV 6 tov om. V 

10 δὲ] οὖν T ante ἐπὶ add. καὶ V 12.13 λευχὸν---σιμιώτερον eicias 

13 ὅτε om. T 14 τὸ ἥττον V 14.15 ἡ δὲ ἔχει---ἦττον (15) in mrg. suppl. V? 

14. γὰρ] καὶ T 15 τὸ ἧττον Καὶ χαὶ τὸ τετράγωνον in mrg. suppl. Καὶ 

χαιρῷ Καὶ 11 τὸ ἧττον ΤῪ οὔτε γάρ---ἧττον (22) in mrg. suppl. V? 

18 pr. zat] 7 KT τετραγώνου om. V post ἧττον add. τετράγωνον V 

10 τὸ ἥττον 1 20 οὐδὲ ἡ] οὔτε ἡ KT: οὐδὲν ἡ V τὸ ἧττον TV 

22 ante pr. 7 add. χαὶ V λέξομεν KV 24.31 ἡ om. V 25 οὐσιῶδες 

δὲ coll. Καὶ 26 τῇ ex τῷ corr. V 28 τοῦ λευχοῦ] τούτου λευχὸν V 

29 δὲ suppl. V? 30 alt. τὴν] τῶν V 31 διχαίως ante ὅτι transponas 

32 τὸ ἧττον Καὶ 

12* 
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‘ ΄ ~ ΄ ΄ » ‘ ΄ a ar ἢ A >] \ ~ , Vv 

χὴν TUWY LUTAPYEL, OLoyY TO λογιχόν" εν OF χᾶι TO ALTO πῶς δύναται ξχξιν 

\ ~y> κ᾿ ~ δ pak v ΕῚ a X a. 4 \ 5 

τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον; εἰ γὰρ ἔχοι, ἀμείβεται. λογιχὸν ὃὲ gale τὸ OUGLW- 
a~ Cae , La 
ows εχάστῳ ὑπάρχον WMOALTWMS. ELTOL τις OTL ἔγομεν hoes 

a A, bd R — Ss Q ς- - a 2 c s a Φ on [0] oS os Ὡ [0] < °o < a or “Ὁ 
RN? =~ S ° < 

uN oa 5 

TEPOV, φάμεν OT STLOTY US 

. \ ees vs 3 Dee ea ΩΣ Spee) \ A σ x ~ 

5 χαὶ Fttov. ἄλλως Of ἐστιν ἔλεγξαι αὐτόν" cag as γὰρ ὅτι χατὰ τοὺῦ- 
ν᾿ =] s 

Tov τὸν λόγον οὐδεμία αὐτῶν ἔχει τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον: εἰ γὰρ διὰ τὸ 

εἶναι ἕν eldos τὸ λογιχὸν οὐχ ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον χαὶ Ἧἥττον, οὐδὲ ἣ 
» . » ΟὟ CG Ὑ 5 7 \ \ \ Vs ~ ~ 

χοινῶς ὀφείλει δέχεσϑαι οὔτε ἣ ἰδίως: τὸ yap λευχὸν τὸ ἐν τῷ λευχῷ 

σώματι εἶδός ἐστι τοῦ λευχοῦ σώματος, χαὶ οὐχ ἔστιν ἐπινοῆσαι τὸ λευχὸν 
~ 3 \ ~ 4 a ἊΝ \ t>/ 3 \ x ~ ~ , 

10 σῶμα ἐχτὸς τῆς λευχότητος. Ev ὃὲ TO εἶδός ἐστι τὸ λευχὸν τοῦ λευχοῦ σώμα- 
ΑἿ 

τος, χαὶ πρὸς μὲν τὸ λευχὸν σῶμα εἶδός ἐστι τὸ λευχόν, πρὸς δὲ τὸ ἁπλῶς 
Sc 27, ΕῚ Ἵ ᾿ ᾿ ~ ~ r a o> ΄ ΄ οὐχέτι. οὐχ ὀφείλει οὖν τὸ λευχὸν τοῦ λευχοῦ σώματος Ev εἴδος ὑπάρχον | 

> \ ὶ v ὌΝ 

δέχεσϑαι τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον. οὔτε μὴν τὸ μέλαν τοῦ Αἰϑίοπος- πρὸς 
υὲν γὰρ τὸν ἀνϑρωπον εἶδος τς ἔστι, πρὸς δὲ τὸν Αἰϑίοπα εἶδός ἐστιν" 

15 οὐχ ἔστι γὰρ ἐπινοῆσαι Αἰθίοπα μέλανος χωρίς. εἰ οὖν χαὶ τὸ μέλαν τοῦ 
\ 

Aidionos sidos αὐτοῦ ὑπάρχει, οὐχ ὀφείλει ἐπιδέχεσϑαι τὸ μᾶλλον xat 

ἥττον: ὃν yap τρόπον τοῦ ἀν θρίήτου εἰδός φησιν εἶναι τὸ λογικόν, τοῦτον 

gee εἶδός ἐστι τὸ μέλαν χαὶ τοῦ γάλαχτος τὸ τὸν τρόπον χαὶ τοῦ 
5 οὗ τὸ ἡπτὸ 

4 

λευχόν. χαὶ ε λέ ΤῊΣ εἶναι τὸ λογιχὸν χαὶ μὴ ἀμείβεσθαι τῇ τοῦ 
, \ ΣῊΝ ΒΕ Ἀ ~ Ip Ces ~ , 

20 μείζονος χαὶ ἥττονος ane ι, χαγὼ TO τοιοῦτον λέξω ἐπὶ τοῦ. μέλανος 

τοῦ μέλανος σώματος χαὶ ἐπὶ τς λευχοῦ τοῦ λευχοῦ σώματος" δεῖ γὰρ 
τὸ λευχὺὸν οὗ ἐστι λευχὸν ὡσαύτως ἔχειν. ὥστε οὖν ὑπόψυχρός ἐστιν ὃ 
τοιοῦτος λόγος. τί οὖν ἡμεῖς ἜΣ φαμὲν ὅτ' οὕτως δεῖ λέγειν εἰ μὲν 

> \ , Qf \ ose! R; et 

ἀπλατὲς σημαίνει ἢ διαφορά, τότε οὐχ | ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον" 201ν 
hey εἰσ τῷ σι οἷον τὸ τρίγωνον χαὶ τὸ τετράγωνον ἀπλατῇ εἶσι, διὰ τοῦτο οὐχ ἐπιδέχον- 

ται τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον. 6 ᾿Αϑηναῖος πάλιν ἀπλατής ἐστιν (οὔτε γάρ ἐστι 
, 3 ~ an γ΄ & ἢ ~ A ~ A > “ o 

μείζων ᾿Αϑηναῖος ἢ ἥττων), διὰ τοῦτο τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον οὐχ ἐπι- 

δέχεται. τὸ Aoyexdy πάλιν ὡσαύτως ἔχον οὐκ ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον χαὶ 
> ἊΝ ΄ 5 ᾿ \ ~ \ > x 

Fttov. εἰ δὲ πλάτος σημαίνει, τότε ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον" οἷον τὸ 

80 λευχὸν δύναται χαὶ ἄγαν εἶναι χαὶ ἔλαττον, διὰ τοῦτο ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον 
A ~ id ΄ » , >. \ » a 5 oe χαὶ ἧττον, ἣ σιμότης ἐν πλάτει οὖσα (δύναται γὰρ ἄγαν εἶναι χαὶ ἔλαττον), 

> δέχεται τὸ μᾶλλον xat ἼΣΟΝ, δμοίως ὃὲ εἰ χαὶ τοῦ λευχοῦ οὐσιωδῶς χατη- 

yopettar τὸ χρῶμα, ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἧττον ἐν πλάτει ὑπάρχον. 

2 τὸ ἧττον T 2.3 οὐσιῶδὲς V! 3 ὅτι λέγομεν] λέγων T: πῶς λέγομεν V 
G οὐδεμία scripsi: οὔτε μία libri 7 τὸ λογικὸν] λογικὸν T: τοῦ λογιχοῦ V 8. 9 ἐν 

τῷ σώμ. TH hevxd K 10 pr. τὸ om. TV 13 énidéyestdar V alt. τὸ om. V 
14 εἶδος οὐχ --- ὑπάρχει (16) om. Καὶ ἐστιν (post εἶδος) om. T 17 τὸ ἧττον Καὶ 

19 λέγεις om. T: post εἶναι colloc. K 20 ἥττονος καὶ μείζονος colloc. KT 

21 μελανοῦ libri γὰρ Paris. 2089: δὲ KTV 22 alt. ἐστιν om. K 

25. 26 ἐπιδέχεται libri 26 ἀπλατές KT 26. 27 οὔτε yap—fttwy om. V 

27 ἥττων] ἐλάττων T 7 om. TV 28 τὸ λογιχὸν --- ἐπιδέχεται om. V 

29 πλάτος] πλάτωνος V! 31 ἡ σιμότης --- ἧττον (99) in mrg. suppl. V? 

γὰρ om. V 32 δέχεται --- ἧττον om. V 32. 83 ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ λευχὸν οὖσ. 

“UT. τοῦ χρώματος χαὶ ἐπιδ. V 30 ὑπάρχει Υ! 
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Ἂ ΄ ~ ~ 57 

Δεύτερόν φησιν ὅτι διαφέρει ἢ ἰδιαίτατα τῆς χοινῶς χαὶ ἰδίω 
c \ ¢ > ΄ ΄ ~ 5 

ὑπογραφὰς λαμβάνονται, ἢ δὲ εἰς ὁρισμούς. τοῦτο ἀλης- 
QZ , X a NE ~ NS \ > / > ~ Se X 5 ,ὕ \ 

ὃές. σχύόπει δὲ πῶς δηλοῖ ὧδε Sp ται δηλοῖ οὖν χαὶ οὐσίαν χαὶ 
5 -« Ὁ \ a Ν' 5 ~> 5 \ οὐσιῶδες χαὶ τοῦτο τὸ οὐσιῶδες ἐπὶ Cone geyser λαμβαάνεσϑαι: ἐν yap 
- ΄ 5 5 τῷ λέγειν εἰς eee: λαμβάνεσϑαι δηλοῖ ὅτι χαὶ ἐπὶ συμβεβηχότων 

λαμβάνεται τὸ οὐσιῶδες" ὁρίζομεν γὰρ χαὶ τὰ συμβεβηχότα, οἱ δὲ δρισμοὶ 
5» 3 ~ νῶν τὰ > Oo ΄ ~ ἐξ οὐσιωδῶν φωνῶν σύγχεινται. πρόδηλον οὖν ὅτι χαὶ at φωναὶ ἐπὶ τῶν 

ὁρισμῶν τῶν συμβε Pyxaroy οὐσιώδεις εἰσί: λευχόν ἐστι χρῶμα διαχριτιχὸν 

ὄψεως. τρίτον φησὶν ὅτι διαφέρει ἢ ἰδιαίτατα τῆς χοινῶς χαὶ ἰδίως, ὅτι 
c X 5) ~ ~ ΄ ὌΝ y ~ ay vo 5] , A eae} ~ 

10 αἱ μὲν ἀλλοῖον ποιοῦσιν, Ἢ GE ἄλλο. τοῦτο OS HOH εγνώχαμεν χαὶ ἐν τῇ 

προτεραίᾳ. ἀληϑὲς δὲ χαὶ τοῦτο λέγει. 

- , 
IIpaéts xe. 

Εἰρηχότες χατὰ τί διαφέρουσιν ἀλλήλων at διαφοραί, λέξωμεν χαὶ τί 

διαφέρει πρὸς ἑαυτὴν 7 ἰδιαίτατα δηλοῦσα τὰς συστατιχὰς ual τὰς διαιρε- 
΄ > ν᾿ Ὁ 

15 τιχᾶς. Φασί τινες τὰς αὐτὰς εἶναι. ὅτι δὲ οὐχ at αὐταί εἰσι, σαφὲς ex 
τῶν λεχϑησομένων. τῶν γενικωτάτων γενῶν οὔχ εἰσι συστατιχαὶ διαφοραί, 
μόναι δὲ διαιρετιχαί, "ἐν τῶν εἰδιχωτάτων εἰδῶν οὔχ εἰσι διαιρετιχαὶ 

," > > ς ᾿ - 
διαφοραί, συστατιχαὶ δὲ μόναι" εἰ ἦσαν τοίνυν at αὐταί, ὥφειλε τὸ πρῶτον 

΄ INC σ \ \ Fes “ SUN IT IG ~ X σ v 

σχέλος ϑεωρεῖσθϑαι, ὅπου χαὶ to ἕτερον" εἰ GE οὐ ϑεωρεῖται, σαφὲς ὅτι οὐχ 
Vv ~ > ΄, > 

90 εἰσιν at αὐταί. ἔχομεν ἐντεῦϑεν δύο προσπορίσματα: ὅτι οὔτε τὰ γενιχώ- 
4 Ὁ \ ~ e ~ , 

tata γένη ὁρίζεται ux ἔχοντα συστατιχὰς διαφορὰς τῶν ὁρισμῶν cx γένους 

ὄντων χαὶ συστατιχῶν διαφορῶν “OL ὅτι χατὰ τοῦτον τὸν λόγον οὐ διαι- 

ρεῖται τὰ εἰδιχώτατα εἴδη μὴ ἔχοντα διαιρετικὰς φωνάς" οὕτως γὰρ χαὶ ὃ 
ae Ὁ - ΄ 

Πλάτων ἐβούλετο. δεύτερον ὅτι αἱ διαιρετιχα ie φωναὶ μόνων γενῶν εἰσιν, οὐχέτι 

25 δὲ χαὶ εἰδῶν, αἱ δὲ συστατιχαὶ μόνων εἰδῶν, οὐχέτι ὃὲ χαὶ γενῶν" εἰ yap | 
v o \ ἐν pete ς Ξ- , een > ele el OME Np eee! =e ΟΥ̓ 

εἴπῃς ὅτι χαὶ γένους εἰσὶν αἱ συστατιχαί, ὥφειλον εἶναι χαὶ παντὸς γένους" 202r 

τὸ Yap τῷ αὐτῷ ὁμοειδεῖ οὐσιωδῶς ὑπάρχον χαὶ πᾶσι τοῖς ὁμοίοις οὐσιω- 

1 χοινῆς Καὶ 27] at V 3 ὧδε ante πῶς colloc. V οὖν om. V 

4 zal τοῦτο τὸ οὐσιῶδες om. V 5 δηλοῖ ott] δηλονότι T 6 ὁρίζομαι TV 

yap Paris. 2089: δὲ KTV 8 an (ofov) λευκόν ὃ 10 7 in ras. K ἄλλο ex 

ἀλλοῖον corr. Καὶ ἔγνωμεν V 11 προτέρα Υ χαὶ om. V 12 πρᾶξις κδ΄ 

KV: om. T (cf. p. 178,8) 15 φέρε λέξωμεν V 17 χαὶ πάλιν T ἰδιχωτάτων 

K (const.) 18 συστατιχὴ δέ μόνον T δὲ] γὰρ V τοίνυν] δὲ KV 

αἱ αὐταί] αὗται Καὶ ὥφελε V (const.) 20 at αὐταί εἰσιν colloc. V 

ἔχομεν δὲ Καὶ τὰ om. KV 21 ὁρίζονται Καὶ 23 εἴδη om. KV 

μὴ superscr. V? οὕτως] οὕτου (sic) T 23. 24 χαὶ ὃ mh. éBodA.] ἠβούλ. 

ὃ wh. T: χαὶ ἐβούλ. zd. V 24 ὅτι om. KV φωναὶ om. TV 

24. 25 μόνον (bis) T 25 τῶν εἰδῶν (pr. 1.) Κα 20. εἴποις T pr. γένους] 

γένος V!: γενῶν V? χαὶ παντὸς γένους Paris. 2089: πάντως χαὶ γένη KTY?; 

παντὸς γένους Υ 27 ὑπάρχ. ods. colloc. T 
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δῶς ὑπάρχει" εἰ οὖν γένους εἰσὶν at συστατιχαί, ὥφειλον εἶναι χαὶ παντὸς 

γένους" εἰ 68 οὔχ εἰσι (τῶν γὰρ γενικωτάτων οὔχ εἰσι οτος ὅμολο- 

γουμένως οὐχ αἱ αὐταί εἰσι διαιρετιχαὶ χαὶ συστατιχαί. χαὶ ἐχ τοῦ ἐναντίου 

ἔστιν ἀντιστρέψαι τὸν λόγον χαὶ εἰπεῖν ταὐτὸν ἐπὶ τῶν διαιρετικῶν᾽ εἴ εἰσιν αἵ 
“γεν YD 

5. διαιρετιχαὶ εἴδους, ὥφειλον εἶναι χαὶ παντὸς εἴδους" εἰ δὲ οὔχ εἰσι (τὰ γὰρ 
> Vv e ~ 

εἰδιχώτατα διαιρετιχὰς οὐχ ἔχουσιν), οὐκ τα: οὔχ εἰσιν αἱ αὐταὶ ἐπὶ τοῦ 
Ἂς 

οὗ χωλυόμεναι λαμβάνεσϑαι. τρίτον χαὶ 5 τι οὐχ at αὐταί εἰσιν, ὅτι 

υὲν τοῦ ζῴου συστατιχαί εἰσιν ἢ οὐσία se saga sa 

δέ εἰσι τὸ λογιχὸν χαὶ ἄλογον. τέταρτον εἰ χαὶ al αὐταί εἰσι (πάντως γὰρ 

10 αἱ συστατιχαὶ ἀπὸ τῶν διαιρετιχῶν γίνονται), GAN οὖν ὅμως οὐχ ἐπὶ τοῦ 
αὐτοῦ λαυβάνονται: τοῦ γὰρ ζῴου διαιρετιχάς φαμεν τὸ λογικὸν χαὶ τὸ 

ϑνητόν, τοῦ δ᾽ ἀνθρώπου συστατιχάς. πέμπτον at συστατιχαὶ χαϑολιχώ- 

τεραΐ εἰσι, αἱ δὲ διαιρετιχαὶ μεριχώτεραι. ὅτι ὃξ at συστατιχαὶ χαϑολιχώ- 
, 

τεραί εἰσι, σαφὲς ex τοῦ ἀποτέμνειν ἡμᾶς αὐτὰς διὰ τὸ ἐπὶ πλέον διήχειν, 
> , ἊΝ , ~ vv 

15 οὗ το συστατιχαί" ον γάρ isc τὸ ζῷον οὐσίαν ἜΕῚ: αἰσϑητιχήν" 

ἴῳ = o εἰ ey ο εὶ pa = mad o δ᾽ < a fo) ce rT Js -S- 
Φ ς o Sy x ( μι oO- 

x 4 δ 24} ἥπτὸ Ζ y ey ΣῈ ἡτὴ aie ἔμψυχον, ἀποτέμνομεν [de] αὐτὸ διὰ 
. =~ > \ > A SZ, Ἁ ἃ Ν 

τοῦ τος χαὶ διότι als TO αἰσϑ ητιχὸν Οἰχει STL TASOV, φάμεν 

sv 

ΩΝ 

αὐτοχῦ ἰνήτον. ὅτι δὲ ὑεριχώτεραί εἰσιν αἵ διαιρετιχαί, σαφὲς ἐχ TOD ὃιαι- 
ῃ ‘ 

ρεῖν τὸ ἕν εἰς πολλά, οἷον τὸ ζῷον εἰς λογιχὸν zat ἄλογον. gxtov at 

20 διαιρετιχαὶ φϑορᾶς ποιητιχαί εἰσι, at d& συστατιχαὶ συστάσεως" at μὲν γὰρ 
a\ εἶ Α Ἀ w 

ρουσι, λέγω δὲ τὸ ζῷον, at 6& τὸν ἀνϑρω- 
~ e >. ’ 

TOV συνιστῶσιν. OWOY αἵ μὲν ee ἐν τοῖς ἀντιχειμένοις Dew- 
‘ 

~ ’ 5 \ 7 > ’ δ , 

ροῦνται, τὸ λογιχὸν χαὶ ἄλογον, at δὲ συστατιχαὶ οὐχέτι- οὐδεὶς γάρ φησι 

τὸν ἄνϑρωπον ζῷον λογιχὸν χαὶ ἄλογον. διὰ τοῦτο ἐπιμέμφονταί τινες τῷ 

Gow τῆς ἰατριχῆς φάσχοντες αὐτὴν ἐξ ἀντιχειμένων συγχεχροτῆσϑαι“ ἰατριχή τῷ or 

ἐστι γνῶσις ὑγιεινῶν χαὶ νοσερῶν χαὶ οὐδετέρων. ἀλλὰ μὴν χαὶ τῷ ὅρῳ 
~ , Ὁ 3 ΄ Ψ 3 > ‘ 

τῆς φύσεως Thy αὐτὴν ἔγχλησιν διὰ τὸ λεχϑὲν ἐπαάγουσι" φύσις ἐστὶν ἀρχὴ 

χινήσεως χαὶ Bie ulas. χαὶ περὶ μὲν τοῦ ὅρου τῆς τς ἄλλοις φροντὶς 

vevécdw, περὶ ὃξ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως δεῖ λέγειν ὅτι οὔχ εἰσιν at διαι- 

80 ρέσεις ἀντιχείμεναι" οὔτε γάρ φησιν ὡς ἣ φύσις ἠρεμία ἐστὶ χαὶ χίνησις, 
=) ‘4 . 5 

ἀλλ ἀρχὴ ἠρεμίας χαὶ χινήσεως. 

1 συστατιχαὶ] διαιρετιχαί K: συστατιχαὶ διαφοραί T ὥφειλον---συστατιχαί om. Κα 

1.2 εἶναι καὶ παντὸς γένους V": εἶναι πάντως χαὶ γένος V': πάντως εἶναι χαὶ γένη T 

2.3 χαὶ ὁμολ. V 3 αἱ om. T ἀντιστρέφειν TV 5 zat παντὸς εἴδους V?: 

πάντως zat εἴδους KTV? ἐστί Καὶ 7 zxwddovsar TV 8 7 om. K 

9 ante ἄλογον add. τὸ TV zat at om. TV 12 συστ. δὲ tod avdp. colloc. T 

2.13 χαὶ xatodr. T 14 éx] ἀπὸ Καὶ αὐτὰς] αὐτὰ KV 15 οὐσία 

ἔμψυχος αἰσϑητιχή K 16 διότι seripsi: διὸ libri τοῦ ζῴου post ἔμψυχον 

colloc. T δὲ delevi 16.17 διὰ τὸ αἰσϑητικὸν TV 17 zai om. V 

ante ἐπὶ πλέον add. τὸ V 18 αὐτοχίνητον] scribas ἔμψυχον διαιρετ.] διαφοραί V 

8. 19 ἐχ τούτου ἕν διαιρεῖν εἰς πολλά V 19 ζῶον εἰς om. V 20 εἰσι ποιητ. 

colloc. T 22 ἀντικ.] ἀτόμοις Καὶ 23 φήσει V 25 συγχροτεῖσϑαι V 

post tatp. add. yao K 26 οὐδετέρου T 27 ἔγχλισιν T 28 xat (ante 

περὶ) om, V ἄλλοις] ἄλλη Καὶ 29 γινέσθω V 
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| Sy, ae ea ε ΄ BB Ce Nae, , ᾿ 

στέην δ᾽ ὡς 6 [Πορφύριος αὐτὰς ἑνὶ ὀνόματι προσαγορεύξι" συστατιχᾶς 
Ν - ~ , ~ 

1ὰρ χαλεῖ αὐτὰς 2x tod τιμιωτέρου τὴν προσηγορίαν αὐταῖς ἐς -S αρμόσας" 
συ. ἐς \ ΄ = \ ars , > ~ > ~ \ > ὅτι γὰρ at συστατιχαὶ τιμιώτεραί εἰσι τῶν διαιρετικῶν, σαφὲς ἐντεῦϑεν" 
πρῶτον αἱ μὲν συστατιχαὶ | χαϑολιχώτεραί εἰσιν, αἱ δὲ διαιρετιχαὶ μερι- 20θ2ν 

, Ὁ ~ ~ ~ 

5 χώτεραι" τιμιώτερον δὲ τὸ χαϑολικὸν τοῦ μεριχοῦ. δεύτερον αἱ μὲν φϑορὰν 

ποιοῦσιν, αἵ δὲ σύστασιν. ὅσον δὲ τὸ αἰτιατόν τινος αἰτιατοῦ ἐστι χρεῖττον, 
~ , ~ , 

τοσοῦτον χαὶ TO αἴτιον τοῦ αἰτίου. εἰ οὖν ἢ σύστασις τῆς φϑορᾶς xpe ἵἴττων 
Oye ς τς My SQ) Sh ars ΓᾺ ΄ 

χαϑέστηχεν, αἴτιαι ὃὲ τῆς συστάσεως ai συστατιχαὶ (τῆς ὃὲ φϑορᾶς αἱ 
, διαιρετιχαί, αἱ cvotatixat) ὁμολογουμένως χρείττονες τῶν διαιρετιχῶν χαϑε- 

΄ ΄ ᾿ ΕΝ ΄ elie 

10 στήχασι. τρίτον αἱ μὲν διαϊρετιχαὶ δυνάμε: εἰσίν, αἱ δὲ συστατιχαὶ ἐνεργείᾳ. 

εἰσὶ δὲ δυνάμει αἱ διαιρετιχαί, ὡς ἵνα εἴπῃς ὅτι τὸ ζῷον δύναται χαὶ 
τ v fa aX ec / ΄ συ v e » 

λογικὸν εἶναι χαὶ ἄλογον, ἐνεργείᾳ ὃὲ al συστατιχαί, ὡς ἵνα εἴπῃς ὃ ἄνϑρω- 
Ξ ~ A { ’, ΄ \ ΄ v QO . “͵ὧὖὖ΄ > , 

πος ζῷον λογιχὸν ὕϑνητόν: πάντως γὰρ ὃ ἄνϑρωπος ζῷόν ἐστι λογιχόν. 
> > ~ τ ~ 9 ΄ ΄ ~ a 

εἰ οὖν χρεῖττόν ἐστι τὸ ἐνεργείᾳ τοῦ δυνάμει, Gpohoysttar χρείττονας εἶναι 

15 τὰς συστατιχὰς τῶν διαιρετιχῶν. 

IIpaétc xc. 

y + , > 
p.9,7 Ἄνωϑεν οὖν πάλιν ἀρχομένῳ. 

ὙἘῚ . ~ , vv 3 , Ὁ ~ ς΄ [4 ΝΣ γι ‘ 

Ev τῷ λέγειν ἄνωϑεν ἀρχομένῳ δηλοῖ ἕτεραν διαιρεσιν" ἄρτι γὰρ 

ὡριστὰ χαὶ ἀχώριστα ποιεῖται τὴν διαίρεσιν, ὡς ἤδη εἰρήχαμεν ἐν 
[0] 

tw 
oS 

p.9,8 Τὸ μὲν yap xtvetodar. 

Τινὲς ἐπιλαυβάνονται τοῦ φιλοσόφου λέγοντες ὅτι οὐ πᾶσα χίνησις 

χωριστή ἐστιν: ἰδοὺ γὰρ ἢ λοις ἀχώριστος ὑπάρχει: ἀεὶ γὰρ ὃ πόλος 

χινεῖται. ἔστι δὲ πρὸς τούτους εἰπεῖν ὅτι οὐχ εἰρηχὼς τὸ χινεῖσϑαι δηλοῖ 
ν 

πᾶσαν χίνησιν: εἴρηται γὰρ ΡΟ λα ὅτι τὸ EOE λεγόμενον ἰσο- 
τῷ οι 

δυναμεῖ τινι μεριχῷ, οἷον ἐὰν εἴπω ὅτι ἄνϑρωπος λούεται οὐ πάντα avoow- 
5 ry +? 

5 

> > 

nov λέγω λούεσϑαι GAR ἕνα, ἀπροσδιορίστως δέ. οὕτω ὃὲ xat ἐνταῦϑα τὸ 
~ ΄ Ω ΄, a ~_¢ 397 > ΄ 

χινεῖσϑαι λέγων ὁ ΠΙὨορφύριος οὐ πᾶσαν φύσιν χινεῖσϑαι ἐδήλωσεν, ἀλλά 

τινα ἀπροσδιόριστον. ἔστι δέ τις χίνησις χωριστή; ἢ τῇ ἠρεμία. παυομένη. 
‘ eS Paw! ~ >] , ἣν A A} γα: 5 ~ \ v 

30 διὰ τί O& ἐπὶ τῶν οὐρανίων μόνων ἔλεγον τὴν διαστολήν, οὐσῶν χαὶ ἄλλων 

1 ws] ὅτ T: om. V 5 χαϑολιχώτερον KV 6 τὸ αἰτιατόν] αἴτιον T 

αἰτίου] αἰτιατοῦ V 7 ἢ om. V χρείτων T 8. αἴτιαι] αἴτιοι libri 

8. 9 τῆς δὲ φϑορᾶς -- συστατικαὶ inserui 13 ϑνητόν om. V post alt. λογιχὸν 

addas ϑνητόν 14 ὡμολόγηται V χρείττονας] χρεῖττον V 16 πρᾶξις xe’ 

KY: om. T (cf. p. 181,12) 19 εἰρήχαμεν] p. 173,23 22 οὐ om. K 

24 πρὸς τούτοις εἰπεῖν Καὶ: εἰπεῖν πρὸς τούτους V 25 εἴρηται Aptotot.] De interpr. 

ee to 1,0 11.029 26 ὅτι ἐὰν εἴπω colloc. KT 27 alt. δὲ] yao V 

28 ὁ om. V 29 τινα] thy KT ἐπουρανίων V 
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10 

15 

25 

εν μι i ἀχωρίστων χινήσεων; ἰδοὺ yap ἢ ἐμψυχία ἀχώριστος ὑπάρχει 

χίνησις, χαὶ εἰ τοῦτο ἀσαφὲς ὑπάρχει, éx τοῦ ϑρυλλουμένου παραστήσομαι, 

φημὶ δὲ ἐχ τῶν ζωτιχῶν χινήσεων, ὧν χωρὶς εἶναι οὐ δυνάμεϑαι. ὥστε 
+3 5 a7 . id «J 5 mo, 4 

οὖν οὐ τὴν δέουσαν διαστολὴν ἔγνωσαν of ἐπιλαμβανόμενοι τοῦ φιλοσόφου, 
PD | ? = x Le XY gn A 4 C =A > > 7 5» 

οὐδὲ τὸν ᾿Αριστοτελιχὸν λόγον, φημὶ δὴ τὸν λέγοντα ‘tO ἀπροσδιόριστον ἰσο- 
᾿Ν - ~) 

δυναμεῖ τινι μεριχῷ. 

Ρ. 9,10 Τῶν δὲ ay 
ν 
ωρίστων at μὲν ὑπάρχουσι χαϑ᾽ ἑαυτάς, at δὲ 

Ἁ ΄ χατὰ συμβεβηχός. 

Τὸ ἀχώριστον διαιρεῖ εἰς συμβεβηχὸς χαὶ οὐσίαν, χαὶ ἐν μὲν τῷ ὺ ἀχώριστ ρεῖ εἰς συμβεβηχὸς χαὶ οὐσίαν, χαὶ ἐν μὲν τῷ 

λέγειν xaP ἑαυτάς δηλοῖ τὰς οὐσιώδεις (οὕτω γὰρ χαὶ 6 ᾿Αριστοτέλης" 
τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ αὐϑυπόστατον), ἐν δὲ τῷ λέγειν χατὰ συμβεβηχός 
“- \ 4 > ~ σ᾽ 2) 2 ‘ Χ Ὑ 2 > ed e4 ῥᾷστα τὰ συμβεβηχότα δηλοῖ, ἅτινα χαῦϑ ἑαυτὰ μὲν ovx εἰσιν, ἐν ἑτέρῳ δέ. 

p. 912 Καὶ τὸ ἐπιστήμης εἶναι δεχτιχόν. 

ἄνϑρωπος ἀχούσει ἔχων τὸ δεχτιχόν. 

ρ. 9.15 Αἱ δὲ χατὰ συμβεβηχὸς οὔτε ἐν τῷ τῆς οὐσίας λόγῳ λέγον- 
ται οὔτε ποιοῦσιν ἄλλο. 

Σχόπει πῶς ἐξήνεγχεν ἀσφαλῶς τὸν λόγον: ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν οὐσιω- 

δῶν τῶν λαμβανομένων εἰς ὁρισμοὺς χαὶ ὑπογραφὰς οὐχ ἐζήτησεν εἰπεῖν 
ὅτι wovm τῷ λόγῳ τῆς οὐσίας λαμβάνονται, ἵνα δείξῃ ὅτι χαὶ ὑπογραφαῖς 

ἐπιτήδειοί εἰσι χαὶ δρισμοῖς, ἐπὶ ὃς τῶν συμβεβηχυιῶν τῶν μὴ λαμβανο- 
, 5 / =] «ΓΝ iL ΄ -Ὁ σ NE σ ἐξ 5 ΄ A ~ 

μένων λόγῳ οὐσίας ἀλλὰ μόνης ὑπογραφῆς, ἵνα δείξῃ ὅτι μόναις ὑπογραφαῖς 
5 , ᾿ v ~ yv “» \ 5 ~ v 5 if 

ἐπιτήδειοί εἰσιν, εἶπεν οὔτε ποιοῦσιν ἄλλο ἀλλὰ ἀλλοῖον, οὔτε οὐσίας 

C= oO. 
-2 

= Φ > R ¢e R < o < εἰ R He 

p.9,16 Kat at μὲν xad ἑαυτὰς οὐχ ἐπιδέχονται τὸ μᾶλλον χαὶ 
TO FTtOY. 

“Ὑπὲρ τούτου οὐχ ὀλίγα ἐν τῇ ϑεωρίᾳ χατεβαλόμεϑα. 

1 ἐμψυχία] ἐν ψυχῆ V 2 ἀσαφὲς Paris. 2089: σαφὲς KTV ϑρυλλομένου Τ' 

παραστήσομεν V 4 ἔγνων KT ἐπιλαβόμενοι Τ' 5 δὴ] δὲ V 

τὸ om. V 5. 6 ἰσοδυναμεῖν Καὶ 10 6 ‘Apistot.] ef. Anal. pr. A4 p. 26429 sq. 
11 αὐϑυπόστατα V 12 ἐν om. V 13 ἐπιστήμης δὲ Καὶ 14 τὸ δεκτ. V 

16. 17 λέγονται] λαμβάνονται Porph. 20 μόνον KT zat om. V 

20. 21 ὑπογραφαῖς --- ὁρισμοῖς Paris. 2089: ὑπογραφαὶ ἐπιτηδείως λαμβάνονται (εἰσὶ V) καὶ 

22. 23 μόναις --- ἐπιτήδειοι Paris. 2089: μόναι ἐπιγραφαὶ (ὑπογραφαὶ V) 

ἐπιτηδείως KTV 24 λαμβάνεται Τ' 26 τὸ om. T 27 χατεβαλλόμεϑα 
ὁρισμοί KTV 

TV (cf. p. 179,10 sq.) 

i. 
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9,17 Αἱ δὲ χατὰ συμβεβηχός, κἂν ἀχώριστοι ὦσιν. Ρ. ¥, t 

"1. - ΣΝ > ΄ . ς > ~yy ‘ 

Ex tod μᾶλλον ἐπεχείρησεν: εἰ γὰρ at ἀχώριστοι τὸ μᾶλλον χαὶ 
> 3 a7 ~ ~ ‘ ΄ , 

ἧττον ἐπιδέχονται, πολλῷ μᾶλλον χαὶ at χωρισταί. 

3 ιν 

ρ. 9.18 “Exitaci καὶ ἄνεσιν. 

5 Καλῶς ἐχρήσατο τοῖς ὀνόμασιν: ἐν μὲν γὰρ τῷ ἐπίτασιν δηλοῖ τὸ 
μᾶλλον, ἐν δὲ τῷ ἄνεσιν τὸ ἧττον. 

» \ \ , ~s ‘ > ~ > 

p. 9,18 Οὔτε yap τὸ γένος μᾶλλον καὶ ἧττον χατηγορεῖται, οὗ > | ἱ t ΤΣ" ii 3 
Ἃ <x ¥ Qs ς - 

ἂν Ἢ Ἰένος, ov at tot raat διαφοραί. 
‘ 

~ >) v ~ x 

Φησὶν ὅτι τὸ ζῷον οὐχ ἔστι μᾶλλον ἵππου ἥπερ ἀνθρώπου οὔτε τὸ 
ΝᾺ , >] ~ ~ , “ 

10 λογιχόν, ὃ λέγεται οὐσιῶδες, μᾶλλόν ἐστι Σωχράτους ἥπερ [ἰλάτωνος. διὰ 

τοῦτο τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον οὐχ ἐπιδέχονται. 

p. 9,20 Αἱ τὸν Exdotov λόγον συμπληροῦσαι. 

Τοῦτ᾽ ἔστι τὴν φύσιν χαὶ τὸν ὁρισμόν. 

VA alt mo ΄ , a \ \ wv >) Ψ' ν 

Ρ- 9.21 Τὸ δὲ εἶναι EXAOTW EV χαᾶϊ TO αὐτὸ οὔτε ἐπίτασιν οὔτε 

ἄνεσιν ἐπιδεχόμενόν ἐστι. 

τ ὙΥ ΄ , ~ ΄ κι κ ΄ > > 5 ΄ \ 

15 Etxopev ὅτι τούτῳ τῷ λόγῳ χαὶ τὸ λευχόν, οὗ ἐστι λευχον, xat 
i +> ΄ ΄ 5 5 ΄, \ ἝΝ \ ~ > ΄ ΄ 

υόνον εἶδος ὑπάρχον, οὐχ ὀφείλει τὸ μᾶλλον ual ἧττον ἐπιδέχεσθαι. τί 
’ a = ΝΥ W Ξ 4 5 ‘ ‘ X >) 

δέ ἐστι τὸ αἴτιον; τὸ ἀπλατὲς χαὶ τὸ ἐν πλάτει ϑεωρούμενον. 

p. 9,22 Ἢ χεχρῶσϑαί πως. 

Τοῦτ᾽ ἔστι χρῶμα ἐμφαίνειν ἣ τὸ ξανϑὸν ἣ τὸ λευχὸν ἤ τι τοιοῦτον. 

20 p. 10.) Αἱ δὲ χαϑ' ἃς τὰ διαιρεϑέντα εἰδοποιεῖται. 

Τοῦτ᾽ ἔστιν αἱ συστατιχαί. 

Ξ ra \ -- 5 WZ \ > πον cw Nee 

p. 10,5 At μὲν tod ἐμψύχου xat αἰσϑητιχοῦ διαφοραὶ ὑποστατι- 
, ~ ~ , 

nat εἰσι τῆς τοῦ ζῴου οὐσίας. 

Ὧδε δειχνύει ὅτι οὐχ αἱ αὐταί εἰσ: διαφοραὶ αἵ τε συστατιχαὶ χαὶ at 

διαιρετιχαὶ δὶ τοῦ αὐτοῦ λαυβανόμεναι. 

2 αὖ om. K 3 τὸ ἧττον Καὶ 3 πολλῷ---χωρισταί om. KT 4 ἐπίτασιν 

λαμβάνουσι Porph. 5 tw] to T 7 τὸ γένος ex τὰ γένη corr. T 

8 7] εἴη Καὶ 9 pr. τὸ om. V 10 6 om. V τὸ οὐσιῶδες V σωχρ. 

ἐστιν colloc. V 11 60m. V zat ἧττον om. Καὶ 11. 12 τὸν dp. καὶ 

τὴν φύσιν colloc. V 13 εἶναι om. Καὶ 15 zat τὸ λευκὸν om. T post 

τὸ λευκόν addas τὸ ἐν τῷ σώματι (cf. p. 180,8 sq.) 18 7 om. Καὶ 20 za? ἃς τὰ] 

zat? ἕχαστα V 22 i... διάφορὰ συστατιχή ἐστι Porph. 24 αἱ (ante διαιρ.) om. Καὶ 
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p. 10,12 ᾿Αλλ at μὲν tod λογιχοῦ xat ϑνητοῦ διαφοραὶ συστατι- 

χαὶ γίνονται τοῦ ἀνθρώπου. 

Εξ οὖν εἰσι συζυγίαι ἐπὶ ταύτης τῆς διαιρέσεως" λογικὸν ἄλογον, 
ϑνητὸν ἀϑάνατον. λογιχὸν ϑνητόν, λογιχὸν ἀϑαάνατον, ἄλογον ϑνητόν, ἄλογον 

5 ἀϑαάνατον, ὧν χατὰ μέν τινας δύο εἰσὶν ἀσύστατοι τέσσαρες δὲ συνιστάμεναι, 

χατὰ δὲ ἄλλους τρεῖς ἀσύστατοι zal τρεῖς συνιστάμεναι. χαὶ εἰ μὲν τρεῖ 

i συνιστάμεναι, εὑρίσχονται δύο ὑπάλληλοι χαὶ μία διαγώνιος" εἰ ὃ 

εἰσιν αἱ συνιστάμεναι. εὑρίσχονται δύο ὑπάλληλοι χαὶ δύο διαγώνιοι. 

ν Πλάτων βούλεται: εἶναι τέσσαρας, λογιχὸν ἀϑάνατον χαὶ λογιχὸν 208ν 
4 

10 Dery χαὶ ἄλογον τ χαὶ pO (OV ἀϑανατον; iy DE ἐναντ ας φησὶν 

y Ἐπ ean ὅτι ἔστιν pee ἘΣΤΕ Ὁ, ἐν τῷ ἘΠῚ 
. Pan 5 ΄ 

Ἵ ο avavatoy χαχύν εστιν. 

΄ oN τέλγς δὲ τ ~ a= Sf. \ wv “» ΄ 

6 ᾿Αριστοτέλης δὲ τρεῖς εἶναι βούλεται" οὐ i γὰρ τὸ ἄλογον ἀϑαάνατον. 
Τ' 

ra 
15 © zat dxohovdet ὁ [Πὐρφύριος" τρεῖς γὰρ εἶναι ees οὕτω γὰρ χαὶ χατ᾽ 

ἀρχὴν ἐπηγγείλατο τοῖς [Περιπατητιχοῖς ἀχολουϑεῖν. 

p- 10,14 θΘὕτω δὲ χαὶ τῆς ἀνωτάτω οὐσίας. 

εὶ © a o- 
ay 7 ¥ \ ie >) ΄ Vv \ S ~ ὍΝ ν 

[ake ν OUTWS cyst χαὶϊ Ἢ οὐσια" εστι {4p διελεῖν αὐτὴν εις 

\ 

ἔμψυχον χαὶ ἄψυχον xat αἰσϑητιχὸν χαὶ ἀναίσϑητον. ἐπὶ τούτων oO? (η΄ M2 wy 
i 

tor συζυγίαι: ἔμψυχον ἄψυχον, αἰσϑητιχὸν dvatsdytov, ἔμψυχον αἰσϑητιχόν, 
lA ’ 

UDYO ig Sxyt9) D> ἰσϊγτιχό Ὑ ) ὴ)" Ont > Ξπὶ puyov αναΐσ τῶν, Ayoyov ALGUTTLAOY, avoyoyv ἀναΐσ Ἤτον. χαὶ ETL 

to ΘΟ 

ὡς ὦ 

τούτων δὲ ὁμοίως τρεῖς εἰσι συνιστάμεναι χαὶ τρεῖς ἀσύστατοι. χαὶ συν- 
΄ CNS ΄ Ν Ὑ , »» 2 

lotdusvat μὲν at δύο ὑπάλληλοι, ἔμψυχον αἰσϑητικόν, ἄψυχον ἀναίσϑητον, 

χαὶ υἱα διαγώνιος ἔμψυχον ἀναίσϑητον. οὐ συνίστανται δὲ at δύο ἀντι- 

χείμεναι, Euboyov ἄψυχον χαὶ αἰσϑητιχὸν ἀναίσθητον, οὔτε ἢ μία τῶν δια- τῷ cr 

γωνίων ἄψυχον αἰσϑητιχόν. 
i \e 

s ΟὟ , ᾿Αντὶ τοῦ συστατιχαί. διὰ τί δέ; εἰρήχαμεν ὅτι τιμιώτεραί εἰσι τῶν 

1 τοῦ ϑνητοῦ zat τοῦ λογικοῦ Porph. 2 post ἀνθρώπου add. αἱ δὲ τοῦ ἀλόγου καὶ 

ϑνητοῦ μέχρι (μέχρι om. T) τῶν ἀλόγων ζῴων (ζώων om. K), αἱ δὲ τοῦ λογικοῦ χαὶ ἀϑανά- 

τοῦ τοῦ ϑεοῦ (τῶν ἀγγέλων T) KT ὃ οὖν om. V ταύτης] τῆς αὐτῆς Τ' 
0. 7 καὶ εἰ--- συνιστάμεναι om. V 7 ante ὑπάλλ. add. at T zat μία --- 

ὑπάλληλοι (8) om. K 8 διαγώνιοι zat δύο ὑπάλλ. colloc. V 9 ὁ μὲν Πλάτων] 

spectat Platonicos 11 λογιχὸν χαὶ ἄλογον, ϑνητὸν zat ἀϑάν. V καὶ 

(ante ϑνητὸν) om. T τὸν ποιητὴν] Hom. p 118 13 ἡ Urb. 35: et KT: 
Υ: ἀλλ᾽ Hom. 14 ᾿ΔΑριστοτέλης) Peripateticos spectat δὲ om. V 

15 alt. zai om. T 18 te om. V 19 ante αἰσϑητ. add. εἰς T 21 ante 
ἔμψ. add. xat V ante alt. abuy. add. zat TV 22 τρία εἶναι (Sic) συνιστάμενα 

χαὶ τρεῖς εἰσι ἀσύστ. Υ 25 xat om. V 28 ciojxapev] p. 183,1 
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διαιρετιχῶν. τούτων ὃὲ χρεία ἐστὶν εἰς τὸ διαιρεῖν γένη ual ὁρίζειν εἰδη; 

τῶν δὲ χατὰ SoU. εβηχὸς διαφορῶν οὐχ ἔστι γρεία. f XE 

[pars xt’. 

Εἰ φῶς τῶν ἘΠΕ αν οἵ ὁρισμοὶ χαϑεστήχασι, φέρε χαὶ τὴν δια- 
‘ 

\ , ΄ ~ ΄ > ΄ \ 

5 φορὰν δρισώμεϑα τς τί ἐστιν 7 χοινῶς χαὶ ἰδίως χαὶ ἰδιαίτατα, χαὶ 

πῶς ἢ ἰδιαίτατα οὐσίαν χαὶ οὐσιῶδες δηλοῖ συστατιχῶς χαὶ διαιρετιχῶς 

λαυβανουένη. at τοίνυν διαφορὰ ἣἧ περιττεύει τὸ εἶδος TOD 
΄ > \ vy ΄ ᾿Ν - , 

| γένους" ἐν μὲν yap τῷ eldet περιττεύουσιν αἱ ὑπ: ἐν 6& τῷ γένει 
| >) “ \ \ 4 > ΄ 

| ODAETL* TO ya γένος ὡς γένος ἀδιαίρετον ὑπάρχον οὐχ ἔχει διαφοράν. εἰ 

10 δὲ εἴποις “ναὶ ἔχει" ἰδοὺ yao φαμεν: οὐσία ἔμψυχος αἰσθητική ἐστι τὸ 

| ζῷον", λέξω ὡς οὐκ ἔχει ταύτας τὰς διαφορὰς ὡς γένος, GAN ὡς εἶδος. 

| χαὶ τοῦτο πρόδηλόν ἐστιν ex τοῦ συστατιχὰς εἶναι τὰς διαφοράς" συστατιχαὶ 
2 

>. \ vw >} $5 3) I~ ΄ ‘ 5 5 Ἁ Ἁ 

δὲ διαφοραὶ γενῶν οὔχ εἰσιν GAN εἰδῶν, ὡς καὶ ἤδη λέλεχται. εἰ ὃξ χαὶ 
σ \ fod ΄ v ia > \ Vv > \ 

φιλονειχεῖς λέγων OTL TAVTWS ἔχξϑῦ λέξομεν OTL εἰ χαι Syst οιαφορᾶς τὸ 

\ 

15 Ἰένος, ἀλλ᾽ οὖν οὐ τὰς σας τῷ εἴδει" ἔχε ει γὰρ τὸ εἶδος χαὶ τὰς τοῦ γένους ἴσ 

χαὶ τὰς ἑαυτοῦ: τὸ γὰρ οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχὴ λέγεται χαὶ ἐπὶ τοῦ 
5 \ \ X ἈΝ la ΔΝ ' Δ Ὁ ἄν 

& χαὶ τὸ λογιχὸν ϑνητόν. ἀλλὰ μὴν χαὶ ἐνεργείᾳ εἰσιν 
\ 
ων 

on ow 
b] , t 7 

ἀνθρώπου, ὁμοίως 
> ~ VY > , b) ~ σ \ ~ \ 

ἐν τῷ εἴδει, δυνάμει δὲ ἐν τῷ γένει, | ὅταν καὶ συγχωρηϑῇ τὸ λογικὸν 204: 

εἶναι τοῦ γένους διαφορὰν ὡς ἤπλουε: τοῦτο ὃέ φημι, ἐπειδὴ aces 

20 ὑπάρχον τὸ Ἰένος τὸ λογιχὸν οὐχ ἔχει dn’ αὐτοῦ διαιρούμενον. μὴ νόμιζε 

δὲ ὅτι τ εἶδος πλείονας ἔχον διαφορὰς τοῦ γένους χαϑολιχώτερόν ἐστιν" 

lovés εἰσι διαφοραί, ἐχξῖ βραχὺ χαὶ ἔλαττον ὑπάρχει τὸ ὁρ!ζό- 

usvov' ἰδοὺ γὰρ τοῦ ἐπὶ τὰ ἄτομα ἐξαπλουμένου ἀνϑρώπου # ¥ ὁ οὐ τοσαῦ- 

ταί εἰσιν ὅσαι χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀτόμου" λέγων γὰρ τὸν ἄνϑρωπον ζῷον λογιχὸν 

25 ϑνητὸν τὸν χαϑόλου ὁρίζεις. εἰ 63 ϑελήσεις τὸν μεριχὸν ἤτοι τὸν ἄτομον 

εἰπεῖν, προστιϑεῖς χαὶ ἄλλας διαφορὰς πρὸς τὸ ἀτομῶσαι τὸν χαϑόλου 

ἄνθρωπον: λέγομεν jap ᾿ Σωχράτης ἐστὶ ζῷον λογικὸν ϑνητὸν πλατυώνυχον 

προχοίλιον᾽. χαὶ οὕτω διὰ τῶν πλειόνων διαφορῶν ἀτομοῦται ὃ χαϑόλου 
»ν 

ἄνϑρωπος. 
“Ὁ Ὁ 7 .νι ’ Ν δ μ᾿ δ ΄ , = Rae OW mre 

30 Ζητοῦσι δέ τινες διὰ τί τὴν μὲν sna Πορφύριος διὰ τοῦ γένους 
\ 

χαὶ εἴδους ὡρίσατο, τὸ εἶδος δὲ ual τὸ γένος δι᾿ ἀλλήλων παρέδωχε, χαίΐτοι 

2 οὐχ ἔστι] οὐχέτι T 3 πρᾶξις ὡς KV: om. T (ef. p. 183,16) 5 ἡ ἰδίως T 

ἡ ἰδιαίτ. TV 8 post γένους add. καλῶς δὲ εἴρηχεν ἢ περιττεύει τὸ εἶδος τοῦ γένους V 

10 τὸ om. V 11 ταύτας om. KT 18 ὡς ἤδη λέλεχται] ef. p. 181,24 

14 λέξωμεν (w ex o corr.) T 19 διαφορὰ TV 21 o& om. T 

22 πλεῖον V 23 post ἀνϑρ. inseras πλείονές εἰσι διαφοραὶ ἢ τοῦ χαϑόλου ἀνθρώπου, 

τοῦ δὲ χαϑόλου ἀνθρώπου 94. λέγων --- ἄνϑρωπον] λέγονται: τὸ (ex τὸν corr.) γὰρ 

ἄνϑρωπος K 25 τὸν (ante χαϑόλου) om. V ὁρίζει KV 26 πρὸς] ets T 

τὸ] τῶ Καὶ 21 λέγεις Καὶ ἐστι om. TV 28.29 ὁ ἄνϑρ. 6 καϑόλου Καὶ 

dl παρέδωχε om. K 
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vay = Ξ δυναμένου τοῦ εἴδους διὰ τῆς διαφορᾶς χαὶ τοῦ γένους ὀρίζεσϑαι, ὦ 
o- x R < εἴπῃς ‘eidds ἐστι τὸ πλείονας ἔχον διαφορὰς τοῦ γένους᾽, ὁμοίως ὃ 

τοῦ γένους δυναμένου παραδίδοσθαι διὰ τοῦ εἴδους χαὶ τῆς διαφορᾶς, ὡς 

ἵνα εἴπῃς γένος ἐστὶ τὸ ἐν τῷ εἴδει ϑεωρούμενον, οὐχέτι CE χαὶ ἐν τῇ 

5 διαφορᾷ * τὸν μὲν γὰρ ἀνθρώπου ζῷόν φαμεν, τὴν δὲ λογιχότητα οὔ φαμεν 
ζωότητα. ἔστι δ᾽ οὕτως πρὸς ταῦτα ἀπολογήσασϑαι: τέσσαρα ἐστι τὰ 

χατασχευάζοντα, τρία μὲν ἀσύστατα, ἕν ὃξ συνιστάμενον" opOlsiat ἐξ 
΄ ee 4 > “Ὦ ho Σὲ > , 
διολογουμένου, ἀμφίβολον ἐξ ἀμφιβόλου, ὁμολογούμενον ἐξ ἀμφιβόλου, 

ἀμφίβολον ἐξ ὁμολογουμένου. χαὶ τὰ μὲν τρία ἀσύστατα, ἕν GE ὡς ἔφαμεν 

10 τὸ συνιστάμενον. ποῖα δὲ οὐ συνίσταται, λέξωμεν: τὸ ὁμολογούμενον ἐξ 

ὁμολογουμένου (οὐδεὶς γὰρ χατασχευὴν τοῦ ὁμολογουμένου ποιεῖται), οὐδὲ 
τὸ ἀμφίβολον ἐξ που (6 τοιοῦτος 150 λόγος διάλληλος ὑπ τάρχε!)» οὔτε 

why τὸ ὁμολογούμενον ἐξ ἀμφιβόλου" εἰ γὰρ τὸ ὁμολογούμενον ἐξ ὁμολογου- 

μένου οὐ χατασχευάζεται, πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ ἐξ ἀμφιβόλου. συνίσταται 

15 δὲ τὸ λέγον τὸ ἀμφίβολον ἐξ δυολογουμένου χατασχευάζεσϑαι. τούτου οὕτως 
ἔχοντος 6 ᾿Ϊ]ορφύριος λογιχῇ Beate ONCE τ οὐχ ὁρίζει τὰ ἀμφιβαλ- 
λόμενα ἐξ ἀμφιβαλλομένων" τὸ γένος γὰρ δρίζων « οὐχ ἠδύνατο διὰ τῆς δια- 

ορᾶς xat τοῦ εἴδους αὐτὸ παραδοῦναι ἅτε τῆς διαφορᾶς xat τοῦ εἴδους 

C+ -G π᾿ ἀμφιβολίαν ὄντων, οὔτε μὴν τὸ εἶδος διὰ τῆς διαφορᾶς χαὶ τοῦ γένους" 

τι γὰρ ἠγνοεῖτο ἢ διαφορά. τὴν μέντοι διαφορὰν διὰ τοῦ εἴδους χαὶ τοῦ 

ear παροαδέδωχε τὸ ἀμφίβολον διὰ τῶν ὁμολογουμένων χατασχευάζων. 

Ἐπειδὴ δέ τινες χατασχευάζουσι uh εἶναι τὰς διαφοράς, φέρε τὴν 
> yn EEC =~ 4 © 30.) οὗ - v oy aN » , 

χατασχευὴν πρῶτον εἰσόμεϑα, εἶθ᾽ ὕστερον τῶν ὄντων αὐτὰς ἀποδείξωμεν. 

χατασχευαζουσι dq ὃ τοιοῦτον δύο ee ὧν τὸ πρῶτον ἐπέχει | τοι- 204¥ 

δ) oO? 

2 (ἢ. (ἢ 

a "πὶ [0] οὔτον λόγον" ove τἀναντία ἀμιγῆ χαὶ ἄχρατα ὄντα ἐν τῷ αὐτῷ zat’ τῷ σι 

5} \ Ν A τ \ , ‘ ‘ x >) \ , ~ 

ἀριϑμὸν χαὶ χατὰ τὸ αὐτὸ μέρος ual χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ϑεωρεῖται, 

οἷον τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν ἐν τῷ αὐτῷ οὐδέποτε ϑεωρεῖται. ἐπ ἐς δὲ 

δύναται ἐν τῷ αὐτῷ zat εἶδος εἶναι (ἐν μὲν Σωχράτει τὸ μέλαν, ἐν δὲ 

τῷ [Ι᾿λάτων: τὸ λευχόν), προσέϑηχαν ee ἀριϑμόν᾽, ἵνα ἕνα δηλώσωσιν. 

80 ἐπειδὴ δὲ χαὶ ἐν ἑνὶ δύναται εἶναι τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρόν, ἐν μὲν τοῖς 

ποσὶ τὸ ϑερμόν, ἐν δὲ τῇ χεφαλῇ τὸ ψυχρόν, προσέϑηχαν “χατὰ τὸ αὐτὸ 

1 γένους] εἴδους V 5 λογιχώτατα V 8. 9 ἀμφίβολον--- ὁμολογουμένου suppl. K? 

ἀμφῳίβ. ἐξ ὁμολ. ὅμολ. ἐξ ἀυφιβ. colloc. KT 9 ἀμφίβολον] ἀμφιβαλλόμενον V 

9. 10 ἕν δέ φαμεν τὸ συνιστ. K: ἕν δὲ τὸ συνιστ. ὡς ἔφαμεν T 10 ποῖον ΚΤ' 

λέξομεν KV 13. 14 εἰ γὰρ --ἀμφιβόλου om. Καὶ 14 οὐδὲ om. V 15 λέγον] 

ζῷον T: λεγόμενον V ἀμφίβολον] ἀυφιβαλλόμενον TV 10 οὐ χωρίζει V 

11 ἀμφιβαλλομένου Καὶ ὁρίζων] ἀορίζων V ἐδύνατο V 18 ἅτε] ἔτι ΚΊ' 

19 μὴν] δὲ K 20 ἠγνοεῖτο ἣ διαφορά om. V 21 παρέδωχε K 

22 χατασχ. post διαφοράς colloc. Κα 23 εἰσώμεϑα T etd] eit” ets V 

24 δύο διλήμμασιν V alt. τὸ om. V 25 xat dzpata ὄντα om. V 26 «at 

(post μέρος) om. V 27 ἐν τῷ αὐτῷ] ἐν αὐτῶ T: τὸ αὐτὸ V δὲ om. V 

28 δύναται καὶ Καὶ μὲν om. T 30 δὲ om. T 30. 31 τοῖς ποσὶ τὸ 
ἊΝ ψυχρὸν μόνον, ἐν δὲ τῇ χεφ. τὸ ϑερυόν Υ 
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μέρος. ἔτι δὲ προσέϑηχαν καὶ ᾿χατὰ tov αὐτὸν χρόνον᾽ διὰ τὸν διάφορον 

6 yap διάφορος χρόνος χαὶ ταναντία δύναται ἐν τῷ αὐτῷ χαὶ κατὰ 

τὸ αὐτὸ μέρος δεῖξαι ϑεωρούμενα᾽ τὴν γὰρ ϑερμὴν χεφαλὴν χαὶ ψυχρὰν 

μετέπειτα ποιεῖ. τὸ δεύτερον ὃὲ τοιοῦτον ὑπάρχει" οὐδέποτε εὑρίσχεταί τι 

5 ἐχ τῶν μηδαμῇ μηδαμῶς" πάντα γὰρ τὰ ὄντα ἐξ ὄντων ἔχουσι τὸ εἶναι. 

ἰστέον δὲ ὡς ἄλλο μέν φησιν ὁ [[ἰλάτων τὸ μηδαμῇ μηδαμῶς, ἄλλο ὃὲ ὃ 

᾿Αριστοτέλης: 6 μὲν γὰρ [Πλάτων ἔλεγε τὸ μηδαμῇ τὸ μηδαμῶς μήτε ἐπινοίᾳ 

μήτε ἐνεργείᾳ ὑπάρχον (ἀμέλει τὸν τραγέλαφον οὔ φησι μηδαμῇ μηδαμῶς, 

ἐπειδὴ ἔχει τὸ εἶναι ἐν ἐπινοίαλ, ᾿Δριστοτόλης δὲ μηδαυῇ μηδαμῶς ἔλεγε 
~ 2 ς ἊΝ Z 

10. τὸ τῇ μὲν ἐπινοίᾳ ὑφιστάμενον, ἐνεργείᾳ GE οὐχέτι, οἷον τὸν τραγέλαφον 
‘ τ ‘ ‘ 

~ , o , ΄ ᾿ ~ 

χαὶ τὰ τοιαῦτα. τούτου ὃὲ οὕτως ἔχοντός φασι! τὰς διαφορὰς μὴ εἶναι" 
πο SN Ve δο τ το, εἶσιν: EOC) ~ 

ποῦ γάρ εἰσιν; ἐὰν yap εἴπῃς ἐν γένεσίν εἰσιν’, ψεύσῃ" τοῦτο γὰρ χατα- 

σχευάζει τὸ πρῶτον λῆμμα, τὸ μὴ ϑεωρεῖσϑαι τἀναντία ἐν τῷ αὐτῷ κατ᾽ 
‘ 

‘ 5 4 > 

ἀριϑμὸν χαὶ χατὰ τὸ αὐτὸ p μέρος χαὶ χατὰ τὸν αὐτὸν BOER εἰ οὖν τὸ 
- ) Ἵ κ a 

15 ζῷον ἕν τί ἐστι κατ’ aprbusv, ἀμερὲς δὲ χατὰ τὸ γένος, τὰ γένη GE χαϑόλου 

εἰσί, τὰ χαϑόλου δὲ ἀσώματά eiat, τὰ δὲ dowuata ἀμερῆ, πῶς δύναται 
5 , > 

χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον δέχεσϑαι τἀναντία, φημὶ δὲ τὸ λογιχὸν χαὶ τὸ 
» 5 , 4" a) 

ἄλογον χαὶ -τὸ ϑνητὸν χαὶ τὸ ἀϑάνατον; ἀλλὰ μὴν et εἰσι διαφοραὶ ἐν γένει 
΄ δὲ 5 - - ΄ ΄ " το 

πάντως, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ εἰσίν: οὔτε γὰρ ἔστιν ἐπινοῆσαι σήμερον 
" 4, Vv wv 5» \ 

20 μὲν τὰ ζῷα λογιχά, αὔριον δὲ ἄληγα. εἰ οὖν οὔχ εἰσιν αἱ διαφοραὶ ἐν 
- ΄ 5 - - > . πα =. 

τοῖς γένεσιν, 2x τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς ἐγένοντο. τὸ δεύτερον δὲ λῆμμα 
A | ee τὺ , >} ~ = > = >. ee 5 » πον ΕΞ δ a = YS 

χωλύε: εἶναί τι ἐκ τοῦ μηδαμῇ υηδαμῶς: χἂν γὰρ εἴπῃς ὕδωρ ex πυρὸς 
ee ει ὃ ae ae — he “Ὁ Δ Ξ Ἂν ~ 5 >) I vt <a » σὰ a Ἐξ { 

γενέσϑαι, GAN οὖν προὐπῆρχε τὸ πῦρ, χἂν εἴπῃς ἐξ ὕδατος ἀέρα γενέσϑαι, 
ων ~ > Ἁ 50 Ψ Sd le Ne , ied b) , [Ὁ Vv 

moourypys τὸ ὕδωρ. ἔστι δὲ ὑπὲρ τούτου οὕτως ἀπολογήσασθαι: ἔστι 
" 

A te oO μεν > ΕΣ τ a iv, a ~ ἊΝ Vv < Vv 5 ‘ 

τινὰ μέσα, ἅπερ οὔτε μηδαμῇ υηδαυῶς εἰσιν οὔτε TO εἰναι EYOUGLY, ἀλλὰ 
τῷ σι 

’ ~ ~ wv , | ~ 

μέσον χωρεῖ τῶν δύο ἄχρων μεταλαμβάνοντα χαὶ στερούμενα. τὸ τοιοῦτον 205r 
a. > , , > X NZ > , , > ‘ > 

ὃὲ δυνάμει λέγεται, οἷον τὸ παιδίον δυνάμει γραμματιχὸν ἔστι χαὶ οὐχ 
‘ ~ Vv . 5 Ὁ ~ 

ἔστι μὲν τῶν ὄντων, χαϑὸ οὐχ ἔστιν ὡς λέγεται, GAN οὐδὲ τῶν μηδαμῃ 
Ν - ’ Vv πὰ ~ a 

υηδαυῶς ἐστι, χαϑὸ δυνάμει ome τὸ εἶναι. τὸ τοιοῦτον OF τὰ ἀντιχείμενα 
~ δ᾽ \ ~ , 

30 ἡμῖν δύο ἄπορα ἐπιλύσεται" ἔστι γὰρ εἰπεῖν ὅτι at διαφοραὶ ἐν τοῖς γένεσίν 

1 zat om. V 2 χρόνος om. V τοὐναντία V χαὶ (ante xata) om. V 

3 ϑεωρούμενα Par. 2089: χωρούμενα KTV*: χωρούμενον V! 6 μέν om. V 

6 (ante Πλάτ.) om. Καὶ 6 (ante Ἄριστ.) om. V 7 μὲν om. T 

Πλάτων] cf. Sophist. p. 288 Ὁ υηδαμῶς}] ὡς KT 8 ὑπάρχειν T 

φήσει V 9 ἐν om. Καὶ Ἄρϊστοτ.] cf. De interpr. ὁ. 1 p. 16216 Anal. pr. A38 

p. 49224 10 οἷον om. V 12 γὰρ (post ἐὰν) Paris. 2089: om. ay 

γενέσει TV 13 τἀναντία om. T 14 χαὶ χατὰ τὸ αὐτὸ μέρος --ἀριϑμόν (15) om. V 

αὐτὸν om. T 15 post γένος add. ἐστί V alt. δὲ om. T 16 δὲ (post 

χαϑόλ.) superscr. K: om. TV 17 δὲ] δὴ T 18 ἄλλογον T τὸ (ante 

addy.) om. V τῷ γένει Καὶ 19. 20 ἐπινοῆσαι σήμερον μὲν iter. T 

20 μὲν om. V ai om. V 21 é tod om. T 22 t om. V 

23 ἀέρα] ἄρα V 24 ὕδωρ.] εἶδος V 25 τινὰ μέσα] τἀναμέσα V 

27 δὲ om. Καὶ 28 λέγετε ex λέγεται corr. T GAN οὐδὲ] οὐκέτι δὲ V 

29 ἐστί om. -V 30 ἐπιλύσεται ex ἐπιλύονται corr. T 
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» μ᾿ , ‘ >) 5 > 5 ~ / als ~ 

Ett GUVAUWSL, χαὶ ΟΥΧ EVEPVELA, οἷόν ἐν τῇ TAOLOTY TL GUVATAL ϑεωρεῖσϑαι 

o- δυνάμει τὸ ϑερμὸν xat τὸ πο τὸ γὰρ ἄρτι ϑερμὸν δυνάμει ψυχρόν 
Pe eC be ~ 2) ΄ = = , ba “ἦν Q= x ‘ -Ὁ ! Ὕ , 

ἐστιν, ὡς ἐπὶ TOD ἐλαίου: τοῦτο γὰρ δυνάμε: ἔχε: τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ Ψυχρόν, 
χαὶ ὅσον μὲν αὐτὸ xa? ἑαυτὸ μένει, ἄμφω ἔχει, ϑάτερον. 63 μεταβάλλει 

Ἁ [2 J o \ ~ ΄ f Ir \ » 

5 εἰς τὸ ἕτερον πρὸς τὴν ποιότητα τῶν μιγνυμένοων ῥόδων γὰρ ἐπιβαλλο- 
΄ 

μένων τῷ ἐλαίῳ ἐπαύξεται τὸ Ψυχρὸν τοῦ Depuod τὴν ποιότητα xa’ αὑτὸ 5 
᾿ ZY x 2 »» x \ γ 

υεταβάλλοντος, χαμαιυήλου ὃξ ἐπιβαλλομένου ἐπαύξεται μὲν τὸ ὌΡΕΙ, 
a 

υξταβάλλει δὲ τὸ oer εἰς ἑαυτό. τούτου οὕτως ἔχοντος δείχνυται τὰ 
, μ. ΄ » ~ Vv 

γένη δυνάμει ἔχειν τὰ ἐναντία" τὸ γὰρ χρῶμα ἔχει τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν 

10 δυνάμει, ἥ ποιότης τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ Ψυχρόν, τὸ ζῷον τὸ λογικὸν χαὶ τὸ 
ἄλογον. ἔχομεν ἐντεῦϑεν ὡς δύναντα! at διαφοραὶ ἐναντίως ἔχουσαι δυνάμει 

= ~ 4 a » 5 ~ 

θεωρεῖσθαι ἐν τοῖς γένεσι. τὸ ὕστερον OF ἄπορον éx τοῦ πρώτου ἐπι- Geis 

’ , ~ ~ ~s ι ω wv 

ύεται" εἰ γὰρ at διαφοραὶ ἐν τοῖς γένεσι ϑεωροῦνται, δῆλον ὡς οὔχ εἰσιν >’ 

(ἢ. 
~ asl c ~ , 

χ τῶν μηδαμῇ μηδαμῶς. τῆς γοῦν τοιαύτης δόξης of ἐκ τοῦ [᾿εριπάτου 

fon) 15 ξαυτοὺς ἀποφαίνονται. 

-» , 

Πρᾶξις χη. 

~ δι, 

Τῶν [Περιπατητιχῶν ot [᾿λατωνιχοὶ χατευτελίζοντες τὴν δόξαν ἀπο- 

δεῖξαι ἐνεργεία ὑπάρχειν ἐν τοῖς γένεσι τὰς διαφορὰς πειρῶνται, τὸ δυνάμει 
\ A ᾿ ~ ~~ 

παραιτούμενοι. φασὶ γὰρ τὰ τοιαῦτα" ef δυνάμει λέγετε, ὦ [Περιπατητικοί, 
ων > ~ Vv 

20 τὰς διαφορὰς εἶναι ἐν τοῖς Ὑένεσιν, ἐνεργείᾳ δὲ ἐν τοῖς εἰῦεσιν, ἔσται τὰ 

εἴδη χρείττονα τῶν γενῶν ἅτε δὴ τοῦ ἐνεργείᾳ χρείττονος τοῦ δυνάμει ὑπαάρ- 

yovtos. δεύτερον οὐδὲ ἐναντία εἰσὶ τὰ το'αῦτα" τὸ γὰρ ἄλογον χαὶ λογιχὸν 
" ΄ ΄ ΄ ΄ 5 v 

ἐναντιότητα οὐχ ce οὐσίαι γάρ εἰσιν, at δὲ οὐσίαι ἐναντιότητα οὐχ ἔχουσιν 

ἐν ὑποχειμένῳ μὴ οὖσαι, ὑποχείμενον δὲ ὑπάρχουσαι. εἰ ἦσαν ὃὲ τὰ τοιαῦτα 
΄ 2 ~ > ~ ~ νον \ Ld " 

25 ἐναντία, οὐδὲ ὥφειλον ἐνεργείᾳ ἐν τῷ αὐτῷ ϑεωρεῖσϑαι (νυνὶ δὲ τὸ ἄλογον χαὶ 
+ " - ΄ ΄ > >) > + 5 

τὸ λογιχὸν ἐν τῷ ζῴῳ ὑπάρχει), ὥφειλον 6 χαὶ φϑείρειν ἄλληλα (οὐ obetper 
ΞΡ ι ι 5 ~ ae , \ ye ‘ χ ᾿ = 

6° δείχνυται yap χαὶ αὐτῷ τῷ ᾿Δριστοτέλει τὸ ἄλογον χαὶ τὸ λογιχὸν εἶναι 

ἐν τῷ ζῴῳ), ὥφειλον ὃὲ χαὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα" εἰ δὲ λογιχὸν εἰς 
35 ἄλογον οὐ μεταβάλλει, σαφὲς ὡς οὖχ εἰσιν ἐναντία. τρίτον εἰ ἦσαν ἐναντία, 
i 30 ὥφειλον χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ ϑεωρεῖσθαι" χαὶ γὰρ ἔστιν τ ἐναντία ὕεω- 

‘ ‘ 

potpeva ἐν τῷ αὐτῷ, ὥσπερ ἐν τῇ ἀνειϊδέῳ ὕλῃ" τὸ γὰρ ψυχρὸν xat dep- 2057 

2 τὸ Ψυγρὸν καὶ τὸ ϑερμιόν colloc. K τὸ γὰρ ἄρτι---ψυχρόν (3) om. V 2.3 post 
ψυχρόν ἐστιν addas χαὶ τὸ ἄρτι ψυχρὸν δυνάμει ϑερμόν ἐστιν 4 μὲν om. V 

7 γαμαιμιήλου)] μήλου T 8 δείχνυνται Καὶ 10 τὸ ψυχρὸν zat τὸ ϑερμὸν colloc. V 

11 super ἐντεῦϑεν add. προσπόρισμα V? ἐναντίως Paris. 2089: ἐναντία KTV 
16 πρᾶξίς xf’ K: om. TV (ef. p. 187,3) 18 πειρ. τὰς διαφ. coll. KTV; correxi 

sec. Par. 2089 19 τὰ om. T 21 τῶν γενῶν xpetttova colloc. V χρείττονος] 

χρείττω (ex χρεῖττον corr.) K: χρεῖττον V 25 ἐναντία] évepyeta T ἐνεργείᾳ). 

requiras δυνάμει aut deleas τῷ om. T νυνὶ] vov V 25. 26 τὸ ἄλογον xat τὸ 

ie colloc. V 26 ὥφειλε T φϑείρειν et φϑείρει Par. 2089: μεταφέρειν et 

μεταφέρει KTV 27 χαὶ αὐτῷ] χκαὐτῶ TV 28 Cum] ἀνθρώπω V 29 tpttov— 

ἐναντία om. V 29. 30 τρίτον --- ϑεωρεῖσθϑαι sana non sunt; scribas τρίτον et χαὶ ἦσαν 

ἐναντία, οὐδὲν ἄτοπον ταῦτα ἐν τῷ αὐτῷ ϑεωρ. 30. 31 ἔστιν εὑρεῖν ἐν. ϑεωρ.} ϑεωρεῖται ἐν. V 
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vx 

oe nat λευχὸν χαὶ μέλαν ὅλα te τὰ εἴδη ἐν τῇ ἀνειδέῳ ὕλῃ ϑεωρεῖται. 

τέταρτον ὅτι χαὶ τὰ ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ ϑεωρεῖται, ἐξ αὐτῶν τῶν ἀἰσθ 

σεων τὸν λόγον πιστούμεϑα: ἰδοὺ γὰρ ἢ Προς ἅμα τῶν ἐναντίων ἀντι- 

λαμβάνεται, λευχοῦ τε χαὶ μέλανος. χαὶ σαφὲς ἐχ τοῦ διαχωρίζειν αὐτὴν 

(bal τὰ τς éx τοῦ χάρτου. εἰ δὲ εἴποις ὅτι zat ἄλλο μὲν τοῦ μέλανος 
wy χλλ ὃὲ ~ N 5 ~ » mn Ω ’ εὰ "δὴ, ~ ΄ ΄ \ , 5 

zat ἄλλο δὲ τοῦ λευχοῦ ἀντιλαμβάνεται, ἐπὶ cod ἁρμόσει τὸ πάλα! etoy- 
WV. >) a. , ~ ‘ 

εἰ σὺ τούτου μὲν αἴσϑοιο, ἐγὼ δὲ τούτου. τοῦτο δὲ εἴρηται 

ὡς ἵνα ἑνὸς δύο ἀχούοντες Exatepos διάφορα αἴσϑοιτο. 
"ER ἊΝ Το πὰς - Ile este = ~ ene ΄ { \ x 

ott 62 ὑπὲρ τῶν []εριπατητικῶν οὕτως ἀπολογήσασϑαι. πρὸς τὸ 
ΡΣ - Ὁ - 5 

10 πρῶτον Get οὕτως λέγειν: μὴ ex τῶν δοχούντων τοῖς le DNs ἄνα- 
, ς ~ ~ ~ 

τρέπειν νομίσητε, ὦ []λατωνιχοί- αὐτοῖς γὰρ Goxet χρείττονα τὰ εἴδη τῶν 

yevov ὑπάρχειν. ἀνθρώπου δὲ λέγοντος ὅτι λογιχὸς ὑπάρχει ὁ ἄνϑρωπος { ρχε e ρ 5 2 ASS τος τι ΛοΟγῖχος τι ρχξε 0 ανὕρωπος, 

οὐχ ὥφειλες μέυφεσϑα: αὐτοῦ χαὶ λΕΊΕΣ ἄτοπα αὐτὸν. φϑέγγεσϑαι, εἰ: φαίη 

λογιχὸν εἶναι τὸν ἀνϑῦρωπον, ἀλλὰ δι᾿ ἑτέρου Get χατασχευάζειν ὡς οὐ λογιχὸς 
- > ~ me - 2. ~ Vy ~ ΄ 

15 ὁ τὐ δένπης. εἰ δοχεῖ οὖν τοῖς ᾿Αριστοτελιχοῖς τὰ εἴδη τῶν γενῶν xpett- 

Tova ὑπάρχειν ἀλλὰ χαὶ τὰ ἄτομα τῶν γενῶν χαὶ τῶν εἰδῶν (οὕτω yap ὃ 

᾿Αριστοτέλης ἐν ταῖς Κατηγορίχις ἔφη τὸν Σωχράτην εἶναι χυρίαν καὶ πρώ- 
τὴν οὐσίαν), οὐχ ὥφειλον οἱ [᾿ἰλατωνιχοὶ ἐχ τῶν δοχούντων αὐτοῖς, φημὶ 

δὴ- τοῖς ᾿Δριστοτολιχοῖς, ἄτοπα συνάγειν. χαὶ λέγειν ὅτι τὰ εἴδη χρείττονα 
wv ~ ~ Vv 5 

20 ἔσται τῶν γενῶν ἐνεργείᾳ ἔχοντα τὰς διαφοράς" τοῦτο γὰρ αὐτὸ βούλονται 
2 > , ΄ > a 
Δριστοτελιχοί. πρὸς τὸ δεύτερον: χἂν wy εἰσιν at οὐσιώδεις διαφοραὶ 

. ‘ 354) ν᾿ ΄ ~ ΄ 

ἐναντίαι λογιχὸν χαὶ ἄλογον, ἀλλ οὖν αἱ συμβεβηχοῖαι ἐναντίαι εἰσί: 
AUN 0 X Seman Ig) 8 a ΄ mere: ᾿Ξ ~ 2) 2 ~ ΄ > 

TO ee Jepuov χαὶ ψυχρὸν ἐναντία εἰσί, θεωρεῖσθαι ὃς ἐν τῷ γένει ἐνερ- 
‘ , as ~ 

γεία τὸ ϑερμὸν dua χαὶ to ψυχρὸν ἀδύνατον, φημὶ δὴ ἐν τῇ ποιότητι. εἰ ἃ 
Ξ x \ ~ Ὁ ΄ > ~ Η 90 οὖν ὁμολογεῖται τὰ τοιαῦτα δυνάμει ἐν τοῖς γένεσι ϑεωρεῖσϑαι, τὸ λευχὸν 

χαὶ τὸ ὑέλαν. τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρόν, ἀμφιβάλλεται δὲ τὸ λογιχὸν χαὶ hy 7 i AG ‘ | i 
AY ἄλογον εἰ δυνάμει ἐστὶ τ 

“5 ~ ᾽ὔ ” 5 ’ Ἁ > 

ἐν τοῖς YEVEGLY ἢ ἐνεργείᾳ, σαφὲς ὡς τὸ ἀμφιβαλ- 
, ~ la , 5 » \ \ ’, Pl] , σ 

λύμενον τῷ ὁμολογουμένῳ παραχολουῦεῖ. πρὸς τὸ τρίτον" τὰ ἐναντία, ὥς 
9 ~ >) as lad C - Θ᾽ >I 5 5, , μυ , as ’ Ν 

φᾶτε, ἐν τῇ ἀνειδέῳ ὕλῃ Vewpertat, AAA οὐχ ἐνεργεία, δυνάμει δέ: τί γὰρ 
, ~ ΟΥ̓ , εν ἣ» ~ A 4 

30 λέγετε: τὴν: ἐν τῷ Σωχράτε: ὕλην ἢ τὴν ἐν πᾶσιν; εἰ μὲν thy ἐν tw 

Ὁ 

v , > y eee Aid \ \ wy. ΄ \ \ 
«  ΧχΧρᾶτει, οὐχ ξεστιν αὐτὴ LTTOD χαι χῦνος ὕλη ενεργεια " δυνάμε ι {2p χῦνης 

ivg 
ι 

’ , ἊΨ , aX Yow > SX A > ~ δ 

ππὴηὺ ἔξεστιν, ξνεργεια OF & ὠχράτους. εἰ OF THY εν πασι A 2 o a o ὋΣ Q oO? Cc. , 

, 

νατον αὐτὴν ἐνεργείᾳ ἔχειν dua Σωχράτην xat χύνα, δυνάμει On On 
΄ 

on ἘΞ] [Ὁ] ° σὴ a o- 

1 te om. KV 2 post ὅτι add. δὲ T zat om. KT 3 7H ἐναντίω V 

5 é om. V εἴπης Κα ὅτι om. KT 6 τοῦ λευχοῦ ἀντιλαμβ. κατ᾽ ἄλλο 

δὲ τοῦ μέλ. colloc. V ἐπὶ σοῦ] ἐπ᾿ ἴσου Τ' el σὺ; K: ob T: ef V 

7 τούτου μὲν Καὶ: tod μὲν TV 11 χρείττω V 18 ὥφειλες Paris. 2089: 

ὥφειλον KTV αὐτοῦ] αὐτὸν V zat om. V αὐτὸν om. K 14 δεῖ 

χατασχευάζειν scripsi: εἰ χατασχευάζει KT: χατασχευάζει V 15 post οὖν add. 

za T 16 τῶν te γενῶν T 17 ἐν ταῖς. Katny.] cf. p. 2211 19 δὴ] 

δὲ V 20 ἐστι T 21 post πρὸς add. δὲ T at om. V 23 ἐν. εἰσί] 
ἐναντίον ὑπάρχει V 24 ἅμα om. V ἀδύνατον] δυνατόν V δὴ] δὲ ΤῪ 

20 ὡμολόγηται V 80 pr. τῷ om. V alt. τῷ om. Κα 30 αὐτὴν om. Κα 

i 
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τέταρτον" οὐ det τῷ ἀπόρῳ τὸ ἄπορον ἐπιλύεσϑαι" ef γὰρ ἀπορήσω διὰ τί 
v > “νυ ΄ “ " \ ~ 4 7 3 λογιχὸς ὃ ἀνῦρωπος, οὐ dst ce λέγειν ὅτι χαὶ τὰ ϑεῖα λογιχά εἶσιν. ἀπο- 

ε ὃὲ ὑμεῖς αὐτοὶ πῶς ἐπὶ ΜΕ: ὑράδεως τἀναντία τὰ τῷ δπάρχει" . 

(ἐπὶ γὰρ τῶν ἀσωμάτων | λέγ ναντία ἐνεργείᾳ ὃΞ ἀν. τ ἐπὶ ὁὲ τῶν 2066 

e 5 σωμάτων οὐχέτι), ἠπορήϑη ἘΠ χαὶ πῶς τῶν ἐναντίων ἢ ὅρασις Gua 

ἀντιλαμβάνεται σῶμα ὑπάρχουσα, τοῦτο ὃὲ τὸ ἀπορούμενον οὐχ ἔδει παρ- 
Ὁ A yyy , 7 te [4 4 ΄ 

ενέγχαι εἰς λύσιν. διὰ τί δὲ τῶν ἐναντίων ἅμα ἢ ὅρασις ἀντιλαμβάνεται, ἐν 

τελείαις πραγματείαις εἰσόμεϑα. 

p- 10,22 “As δὴ καὶ ὁὀριζόμε 
i 
t 

, Ἂς 

ἴ φασι" διαφορά ἐστιν ἢ περιττεύει 

10 τὸ ε τοῦ γένους. 

ἢ eal ee Dg t [lo , Ξ Ὧν en 5: λένε ΑΕ ιν Ν JA ΤΕ 

ρισμος οὐ εσ ὠρφύριου Ola TOUTO \EyEt AS χαι οριςοβμενοι 
te a ? σ 

χαὶ οὐ λέγει “ δρίζομαι᾽, ἵνα δείξῃ ὅτι τῶν [leprae 
2 

ατητιχῶν ἐστι. δειχνύει 
>) X σ - Ia 

ὃξ χαὶ 6 δρισμὸς ὅτ! τῶν [Περιπατητιχῶν ἐστιν, ἐπειδὴ evepyeta od βούλεται 
Ἢ τὰς διαφορὰς εἶναι ἐν τῷ γένει, ἀλλὰ δυνάμει. ἰστέον ὃὲ ὡς δείχνυται 

γένους ὁρισμὸν λέγειν χαὶ ὑπογραφήν᾽ esa γάρ τινες 
5? - 

ῦ 

εἶναι δρισυὸν ἀλλ᾽ ὑπογραφὴν ἐχ τοῦ λέγειν τὸν [Πορφύριον ὃ xat ὃπο- 
, 3 Vv δι 4 ¢ x 3 \ \ c , > , bo! 

eae ες. οὐχ ἔστι OF μόνον ὑπογραφὴ ἀλλὰ χαὶ ὁρισμός" πεν οὐδὲ 

χαὶ ὑπογραφήν. οὐ δεῖ οὖν λέγειν μόνον Bitton. τοῦ γένους αν: 

20 ἐπειδή φησιν ὃ χαὶ ὑπογράφοντες" προσέχων yap ποτὲ μὲν τοῖς πραΊ- 

vast φησιν ὃ χαὶ ὑπογράφοντες, ποτὲ δὲ tH σχέσει λέγει δριζόμενοι" 

εἰ γὰρ χαὶ ἐπὶ τῆς διαφορᾶς δρισμὸν ἀποδίδωσι, σαφὲς ὅτι χαὶ ἐπὶ τοῦ 

ese χαὶ τοῦ εἴδους zat χαϑόλου ἐπὶ τῶν πέντε φωνῶν ὁρισμὸν χαὶ 

ὑπογραφὴν ἔξεστί σοι λέγειν, ἀλλὰ τὸν μὲν ὁριτῃὸν πρὸς τὴν σχέσιν τὴν 

& ὑπογραφὴν πρὸς τὰ πράγματα. τῷ σι [Ὁ] 

p. 11,1 Ὃ γὰρ ἄνθρωπος τοῦ ζῴου πλέον ἔχει τὸ λογιχόν. 

Φησὶν ὅτι ἐχ τούτων τὸ εἶδος περιττεύε: τῇ διαφορᾷ τοῦ γένους, ὅτι 
X 
Ξ τὸ ie ἐνεργείᾳ ἐστὶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἐν τῷ ζῴῳ πλέον 

οὖν ἔχει ὃ ἀνϑρωπος τὸ λογιχὸν τοῦ ζῴου. προσέχοντες δὲ τῇ ἐνεργείᾳ 

1 τῶ Paris. 19388: om. KTV τὸ] tov V 2 ἐστιν V 2.3 ἀπο- 

ρεῖται V! 4 λέγεται V 5 μηχέτι K ἠπορήμην V 6 τὸ om. KV 

6. 7 εἰς λύσιν παρενέγχ. οὐκ ἔδει colloc. V 10 τὸ γένος τοῦ εἴδους KT 

12 οὐ λέγει] οὐχέτι V 15 ἔνϑεν i. 6.ὄ inde τοῦ γένους δρισμὸν] cf. p. 142,10 

15. 16 ἠβούλοντο — ὑπογραφὴν om. V 15 post τινες add. λέγειν T 16 ἐκ τοῦ 

λέγειν tov [lope.] p. 2,15 17 οὐχ ἔστι οὐκέτι V 18 αὐτοῦ λέγοντος Paris. 2089: 

αὐτοὶ λέγοντες KTV αὐτῆς] αὐτὴν ΚΥ͂ 19 μόνον λέγειν colloc. K 20 ποτὲ 

μὲν yap colloc. Καὶ 20. 21 τοῖς zp. ποτὲ μὲν colloc. T 22 éptopods Καὶ 
23 zat (ante χαϑόλου) om. V 24 μὲν Paris. 2089: om. KTV 26 ὁ γὰρ] ὁ KT: 

ὅτι γὰρ Υ 29 6 om. V 
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X 2 ~ Y> ~ 

φορὰν ἐν τῷ εἴδει πλέον εἶναι ἤπερ ἐν τῷ γένει; ἐπεὶ εἰ αὶ 
x ~ Y> , x ~ 

τοῦτο FY, GU% ἂν τῷ εἰόξι é, \EYOV TEPLTTEVELY THY διαῷ φορὰν ἤπερ τῷ γένει" 
> 

-G R a. 4 
2 = ΡῚ 

- oo = 2 

‘ 

ει , , 

τοὐναντίον γὰρ ἐν τῷ γένει πλείονές εἰσιν, ἀλλὰ δυνάμει, λογικὸν χαὶ ἄλογον, 

ϑνητὸν χαὶ ἀϑαάνατον. 

2 A ~ os nak = eee 3 aa ‘ ΄ >) ¢ oF 

Aytt τοῦ “to γένος οὐχέτι οὐχ SYEL τὰς διαφοράς, GAA τοῦ * at δύο 
2) , a s 

γὰρ ἀποφάσεις χατ φασιν ποιοῦσιν. αἰνίττεται δὲ πρὸς τὰ δύο ἐπιχειρήματα 
2 : . 2 ES iy fae ee > Ξ ἐχεῖνα- φησὶ γὰρ ὅτι ἔχει αὐτὰ τὸ ζῷον, ἐπεὶ ἐχ τῶν μηδαμῇ μηδαμῶς 
δι», > a. ΄ > ΄ 

εὑρίσχοντα', ἐνεργείᾳ ὃὲ οὐχέτ'. ἀλλὰ δυναάμε!: 

»ν , 

10 p. 11,3 Οὔτε πάσας τὰς ἀντιχειμένας. 

Λέγουσιν ὅτι χαχῶς εἶπεν οὔτε πάσας τὰς ἀντιχειμένας" ὡς αὐτοῦ 

γὰρ ἔχοντός τινας ΣΙ οὔτε πάσας. χαχῶς δὲ ἄν ἔλεγεν, εἰ μὴ ἐν 
πολλοῖς ἔδειξεν ὃ ᾿Δριστοτέλης ἰσοδυναμεῖν τὰ τοιαῦτα τοῖς μεριχοῖς" ταὐ- 

τὸν γάρ ἐστι λέγειν ‘ot ἄνϑρωποι οὐ λούονται᾽ χαὶ “οὐδεὶς ἀνθρώπων | 206+ 
> τ ΠῚ vv ΄ > ΄ 

πὼν οὖν χαὶ ὧδε ὁ [Πορφύριος τὸ οὔτε πάσας εἶπεν οὐδεμίαν. 

p- 11,4 “AAR ὡς ἀξιοῦσι. 

ἣν a ~ 

Βούλεται δεῖ 

Πλατωνιχῶν. χαὶ διὰ τοῦτο ε 

, “ ~ > 5 ΄ 

90 Βούλονταί τινες εἰς συυφωνίαν ἀγαγεῖν ᾿Αριστοτέλην χαὶ Πλάτωνα 
τοιούτοις χεχρημένοι ἐπιχειρήμασιν: ἔστι τι πρῶτον δυνάμει χαὶ ϑεύχερον 

Ἁ v 

δυνάμει, ὅπερ διὰ Site λέγομεν, ἔστι δὲ χαὶ πρῶτον ἐνεργείᾳ χαὶ δεύτερον; 

πρῶτον μὲν δυνάμει φαμὲν ὡς ἵνα εἴπῃς ὃ παῖς δυνάμει γραμματιχός 

ἐστι᾽, τοῦτ᾿ ἔστι xat ἐπιτηδειότητα" εἰ μὴ γὰρ ἐπιλίπῃ 6 χρόνος, γραυ- 
95 ματίχὸς ὁ παῖς γίνεται, ual ἐχάστην ἐπιστήμην δέχεται τοῦ χρόνου μὴ 

ἐπιλιμπάνοντος. δεύτερον δὲ δυνάμει φασὶ τὸν ἤδη ἐν ἕξει ἔχοντα τὸ γραμ- 
? vo \ υατιχεύεσϑαι, μηχέτι δὲ ἐνεργοῦντα, τοῦτ᾽ ἔστι χατὰ τὸ παύεσϑαι τῆς ἐνερ- 

1. 2 ἐπεὶ---γένει om. TV 6 ἀντὶ tod Paris. 2089: ἐπεὶ οὖν KTV δύο om. V 

10 οὔτε δὲ Porph. 11 obte ex (ὅτε corr. T: om. V τὰς ἀντιχειμένας om. V 

12 yap om. K οὔτε πάσας] od πάσας δέ V δὲ Paris. 2089: yap KTV 

av om. T 14 λέγειν] εἰπεῖν Καὶ οὐδεὶς Paris. 2089: οὐ πᾶς KTV 

15 οὔτε om. V εἶπεν οὐδεμίαν scripsi: ἐπεὶ οὐδὲ μίαν KT: ἐπὶ μιᾶς V 

19 εἴδη] ἅμα Porph. ἐστιν Υ 28 μὲν] δὲ V 23. 24 ἐστι γραμ. 

coll. T 26 τὸ ἤδη ἐν ἕξει ἔχον τοῦ yp. V 21 μηχέτι---ραμματιχεύεσϑαι 
(194,1) in mrg. suppl. K ἐνεργοῦντα] évepyeta Καὶ: ἐνεργοῦν V χατὰ τὸ 
παύεσθαι] χαταπαύεσϑαι KV 

Comment. in Arist. XVIII 2. Dav. Proleg. et in Porph. Isag. 13 
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γείας. πρῶτον δὲ ἐνεργείᾳ φασὶ τὸν ἐξ μα νον τραυματιχεύεσϑαι χαϑεύδοντα 

δὲ ἣ ἐξηγεῖσϑαι μὴ βουλόμεναι: τοῦτ᾽ ἔστι χαϑ᾽ ἕξιν. δεύτερον δὲ ἐνεργείᾳ 

φασὶ τὸν γραμματιχὸν τὸν ἐξηγούμενον χαὶ ἐνεργοῦντα, τοῦτ᾽ ἔστι χατὰ 
προχείρησιν. σχόπει OF ὅτι ταὐτόν ἐστι τὸ δεύτερον δυνάμει χαὶ πρῶτον 

A 

évepyeta* τὸ yap δεύτερον δυνάμει τὸν γραμματιχόν φησι τὸν ἕξιν sa σι 

ι(αματιχεύεσϑαι, WU ἐνεργοῦντα δέ. ταὐτὸν δὲ χαὶ τὸ πρῶτον ee 
2 

ὃ YP 
, “» ΄ ? 

ἐστίν. εἰ οὖν τὰ adta ἐστι, συμφωνεῖ ae éhys χαὶ Πλάτων: ὃ μὲν 
ate. δου εν ΄ ΄ ὌΝ \ , 5 pre.) wv γὰρ λέγει τὸ ὕστερον δυνάμει 6 δὲ τὸ πρῶτον ἐνεργεία, εἰς ταὐτὸν δὲ ἄμφω 

, d \ aes , σ΄ Dh 5 A «οἷ ΟΕ συνάγονται. τινὲς δὲ χαλῶς ἐναντιούμενοί φασιν ὅτι ταὐτόν ἐστι τὸ ἐν ἕξει 
»Μ rd 

10 ἔχειν τὸ ραμματιχεύεσϑαι χαὶ τὸ Bi: ἐργεῖν τὸν γραυματιχόν, εἴ γε χαὶ ἐν 
“πρῶ \ 5 AN ᾿ , ΄ oO ε » σε v \ πολλοῖς τὸ αὐτὸ Getxvdet ὃ ᾿Αριστοτέλης λέγων ὅτι ὃ ἐν ἕξει ἔχων χαὶ 

are > ~ "» \ v. ΄ \ > or x \ 
ἀμέσως ἐνεργεῖ. οὔτε γὰρ ἄλλον λαμβάνω τὸν ἐν ἕξει γραμματιχὸν xat 

ἄλλον τὸν ἐνεργοῦντα" ὃ αὐτὸς γάρ ἐστιν. εἰ οὖν ταῦτα οὕτως ἔχει, ἄλλο μέν 
, ar eS = 2 a \ > ΄ > (ahh) , AY εἶ ἐστι τὸ ἐνεργείᾳ χαὶ ἄλλο τὸ δυνάμει. δυνάμει 68 ὁ ᾿Αριστοτέλης φησὶ τὸ 

15 μὴ ἐν er ὑπάρχον, ἐπεὶ εὐϑέως ἐνεργήσει, ἕν δὲ ὁ [[λάτων τὸ ἐν ἕξει 
χαὶ ἐνεργξίᾳ. ἰστέον δὲ ὅτι τὸ δυνάμει ἐν ἕξει γινόμενον οὐ τὸ αὐτὸ μένει" 

> > , xn 4 σ 

τὸ γὰρ παιδίον δυνάμει ὃν γραμματιχόν, ὅταν ἐν ἕξει λάβῃ τὸ γραμματι- 

90 ΠΠάρεστιν ὃ [Πορφύριος ἑτέρως ἡμῖν ὁριζόμενος τὴν διαφοράν: φησὶ 
) α 

Ὁ 

Ἰὰρ διαφορά ἐστι τὸ χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων τῷ εἴδει 

ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι χατηγορούμενον. ἐπειδὴ OF περὶ τοῦ ὁποῖόν 

( ἐστι udvoy διδάσχει τὰ ἄλλα ὡς ἐγνωσμένα χαταλείψας, φέρε συνήϑως 

τὰ ἐν τοῖς χαταλειφϑεῖσιν ἀπορούμενα ἐπιλυσώμεϑα" τινὲς γάρ φασιν ὅτι 

χαχῶς εἶπε τὸ χατὰ πλειόνων’ εἰ γὰρ τὸ χατὰ πλειόνων φερόμενον τῷ σι 

» Ξ 
χοινωνίαν δηλοῖ, οὐχὶ διαφοράν. δμολογουμένως χαχῶς ἔ ἐλ δρισμός. ἔστι 

δὲ πρὸς τοῦτο οὕτως ἀπολογήσασϑαι" τῶν δια φορῶν at μὲν μεριχαί εἰσιν at 207 
᾿ν , \ Vn τς ξ΄ σ ν δι τ if φ δὲ χαϑολιχαί, χαὶ μεριχαὶ μὲν ὡς ἵνα εἴπῃς τὸ ἐν τῷ σώματι φαλαχρόν, χαϑολι- 

A AA c σ v A νὰ ~ 3 ’ \ \ 5 2 αὶ \ αἵ \ : zat ὃὲ ὡς ἵνα εἴπῃς τὸ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ λογιχὸν χαὶ ἐν ἀγγέλῳ. χαὶ περὶ μὲν 

80 τῶν ὑεριχῶν οὐδεὶς λόγος τοῖς φιλοσόφοις, περὶ δὲ τῶν χαϑολιχῶν. ὁρίζεται 

1 φασὶ] ἐστι T τὸν] τὸ K δυνάμενον Paris. 2089: δυνάμει KTV 

De της 4 προχείρισιν Τ' δυνάμει τὸ δεύτ. colloc. T aute πρῶτον 

add. to V ὅ φασὶ T 7 εἰσι (alt. 1.) TV συμφωνὴν V!: συμφωνεῖν V? 

ἀριστοτέλην ἀνάγχη καὶ πλάτωνα V 8 alt. δὲ om. V 10 τῷ ypau. καὶ tH evepy. V 

ye Paris. 2089: δὲ KTV 11 ὁ Ἄριστοτ.] cf. Phys. Θ 4 p. 255234 sq. 6... ἔχων] 

Paris. 2089: τὸ... ἔχον KTV 12 ἄλλο V τὸν ἐν ἕξει γραμμ. καὶ ἄλλον τὸν 

évepy. Paris. 2089: τὸν ἐξηγούμενον γράμμ. καὶ τὸν (ἐν pro τὸν V) ἕξει ἐνεργ. KTV 

14 τὸ (ante δυνάμει) om. KT 15 ἐπειδὴ V ἕν δὲ om. V 16 ἐνεργείᾳ] 

potius δυνάμει ἰστέον --- μένει (18) eicias 19 πρᾶξις xn’ KV: om. T (ef. Ρ..190.16} 

20 ὁρισόμενος K: δρισάμενος V 22 δὲ Paris 2089: γὰρ KTV 25 τὸ (post 

yao) om. T 28 τὸ ἐν τῷ σώματι---εἴπῃς (29) Paris. 2089: om. KTV σώματι] an 

Σωχράτει ἢ 29 τῷ (ante ἀνϑρ.) om. V ayyéhw Par. 2089: ἑχάστω KTV 
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ΝΎ AS \ Lan >) ‘ 

τοίνυν ὃ Te es οὐ τὴν μεριχὴν διαφοράν, ἀλλὰ τὴν χαϑόλου. ἐπειδὴ 

οὖν χαϑολιχή ἐστι, χατὰ πλειόνων χατηγορεῖται: ἀμέλει ΠῚ ὡς διαφορὰ 
΄ Ὁ) ? Ld ‘% 

λαυβάνεται χατὰ πλειόνων, ἀλλ ὡς χαϑόλου, ἐπεὶ ef ὡς διαφορὰ χατὰ 
΄ ἌΝ Bi 5 ae = \ ec oe > ‘ \ , 

πλειόνων ἐλαμβάνετο, ὀφείλει χαὶ ἐχάστη διαφορὰ χατὰ ὙΠ λαμβανε- 
ὃ 5 ἊΝ 5 } oa = se. oN ἊΣ AA , y ΄ Ἵ , 

5 oat. ef δὲ οὐ λαυβάνεται (ἢ γὰρ usptxn μόνον Σωχράτους ἐστί), σαφὲς 
σ 5 a= iJ a eek Δ a aN πὶ » ξ = - € 5 \ \ € 

ὅτι οὐ τῆς διαφορᾶς ἐστι TO χατὰ πλειόνων χατηγορεῖσϑαι, ἀλλὰ τὸ χαϑόλου 
> \ \ v Ὑ ΄ > ΄ , σ ~ 
ἐστὲ TO αἴτιον. ἔτι πάλιν τοῦ ὁρισμοῦ ἐπιλαμβάνονται xat φασιν ὅτι χαχῶς 
> ‘ , ᾿ - 

εἶπε τὸ χατὰ ane χαὶ διαφερόντων τῷ εἴδει" χατηγορεῖται yap 
Ψ 

D 
΄ ~ AN ΟῚ \ Ν ~ ὍΣ ~ \ \ ~ ‘ 2 

OD μόνον ̓ϑιαρεροντῶν τῷ εἴδει, ἀλλὰ χαὶ τῷ ἀριϑυῷ τὸ γὰρ νοῦ χαὶ ἐπι- 

Ρ 10 στήυης δεχτιχὸν οὐχ ἔστι πλειόνων διαφερόντων τῷ εἴδει: ἀλλὰ τῷ ἀριϑμῷ" 

ἀνθρώπων γάρ ἐστι μόνων" οἱ ἀνϑρωποι ὃὲ οὐ τῷ εἴδει διαφέρουσιν, ἀλλὰ 
~ ~ Vv 

τᾷ ἀριϑμῷ:" οὔτε γὰρ τῆς ὑπερτέρας οὐσίας ἐστὶ τὸ vod xal ἐπιστήμης 
» ~ , a a7 ~ 

δεχτιχὸν διὰ τὸ μὴ δέεσθαι οὔτε τῆς χείρονος διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι. χαλῶς 
Gas 

οὗτοι λέγουσιν, ἀλλ᾽ εὑρίσχεται ἐν πολλοῖς τῶν βιβλίων χαὶ ὁ χαί σύν- 

εσμος" τὸ χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων καὶ τῷ εἴδει, ὥστε οὖν 

συνυπαχοηύξται τῷ ἀριϑμῷ. 
a” ( οὖν 9.010 \ by ea ~ ’ δι φῶ», 5 ΄ 

Ελϑωμεν ὃὲ ἐπὶ τὴν ἐξήγησιν τοῦ φιλοσόφου. διὰ δύο ἐπιχειρημάτων 

δειχνύει ὅτι ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι χατηγορεῖται ἢ διαφορά, ὧν τὸ πρῶτόν 
~ ~ ς -᾽ > 

ἐστι τοιοῦτον: ἡμῶν ἐρωτώντων ποῖόν τί ἐστιν; οὐχ ἀποχρίνεταί τις λέγων 
- 5 \ Ne ee \ ” OE Ee ἃ paws A 

90 ζῷον, ἀλλὰ τοιόνδε ζῷον, λογιχὸν ἣ ἄλογον, ὥστε οὖν ἐχ τῆς ἐρωτήσεως 

ἢ ἀπόχρισις χαὶ ἐχ τῆς ἀπ LANES 7, κατηγορία δηλοῦται. τὸ δεύτερον δὲ 

τοιοῦτον: τὰ πράγματα ἐξ ὕλης χαὶ μορφῆς συνίσταται ἢ ἐχ τῶν ἀναλογούν- 
ἜΝ } Ἴ he ate > Ἢ is a ; ὝΕ rh Os τῶν τῇ ὕλῃ χαὶ τῇ μορφῇ" ἀναλογεῖ δὲ τῇ μὲν ὕλῃ τὸ γένος, τῇ δὲ μορφῇ 

ἢ διαφορά" ὃν γὰρ τρόπον ἐξηπλωμένη ἐστὶν ἢ ὕλη, τοῦτον τὸν τρόπον χαὶ 
: : fagrnunen. τ ἢ 

25 τὸ γένος, χαὶ ὃν τρόπον προσερχόμεναι αἱ μορφαὶ ἀτομοῦσι τὴν ὕλην χαὶ 
a ~ ~ " ce X\ 

εἰς ἄπειρον ἐξαπλοῦσι, τοῦτον τὸν τρόπον χαὶ at ray pag αἀτομοῦσι τὸ 
Ὁ “τι 

Ἱένος ἐξαπλούμενον. εἰ 63 ἀναλογεῖ τῇ μορφῇ ἢ διαφορά, ἢ μορφὴ δὲ 
ry 

~ ~ \ σ 

ποῖόν τί ἐστιν, ὥς φησιν ὁ ᾿Αριστοτέλης ἐν ταῖς Κατηγορίαις, σαφὲς ὅτι 
Rte relies aS \ ~s i> 5) 

χαὶ ἢ OAPOPA TOLov τι ἐστιν. 

30 p. 11,1 “Θρίζονται δὲ αὐτὴν χαὶ οὕτως. 

᾿Εδείξαμεν πλειστάχις ὅτι ποτὲ μὲν ὑπογράφεσϑαι λέγει τὰς τοιαύτας 
. 

φωνάς, ποτὲ δὲ ὁρίζεσϑαι, χαὶ διὰ τί ἐγνώχαμεν. 

3 λαμβάνεται -- διαφορὰ om. V εἰ om. T 6 τὸ χαϑόλου seripsi: τοῦ χαϑόλου 

libri 10 οὐχ ἔστι] οὐχέτι T 12 ἐστιν οὐσίας colloc. T 14 χαὶ (ante ovv6.) 

corr. ex ἕχτος V 15 to om. V 17 post δὲ add. zat T post δύο add. 62 T 

19 οὐχ om. K τις om. V 22 συνίστανται T 23 dvahoyet μὲν τῇ 

ὕλη V 24 ante ἐξηπλ. addas οὐχέτι 25 xposepy. Paris. 1973: προερχ. KTV 

26 ante ἐξαπλ. add. oe V 27 ἐξαπλούμεναι K?V ei] 4) V τῇ διαφορᾶ 

ἡ μορφή V 28 ὥς φησιν --ποῖόν τί ἐστιν (29) om. V ὁ Ἄριστ. ἐν ταῖς Katny.] 

p- 104}1 80 ὁρίζεται V χαὶ om. V 31 post ἐδείξαμεν add. δὲ KTV: 

om. Paris. 2089 (ef. p. 192,14 sq.) 
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A vd ‘ 

p. 11,13 Ἢ ἀνάλογόν ye ὕλῃ καὶ εἴδει τὴν σύστασιν ἐχόντων. | 

Ν᾿ , « - ~ ar , 27 ~ \ ao A - 

Εἴδει λέγει τῇ μορφῇ. ἀναλογεῖ δὲ τούτοις δύο, τῇ μὲν ὕλῃ τὸ 207ν 

yévos, τῷ δὲ εἴδει ἢ διαφορά. 

va ay ~ ΄ 
p. 11,14 Εἴδους δὲ τοῦ σχήματος. 

5 Καλῶς εἶπε: τὸ γὰρ σχῆμα ἐκ τῆς μορφῆς γίνεται: ἀμέλει ἐχτὸς τῆς 
, le ’ 

μορφῆς χαλχὸς μόνον εὑρίσχεται. 

ϑρωπος ὃ χοινός τε χαὶ εἰδιχός. C2 
1 € Ως 2 ° R τ p. 11,14 O6t 

5 Rat > \ > ‘ Ὁ νι 9. \ 

Αἰνίττεται ὧδε τὰς διττὰς διαφοράς, φηυὶ GE τὰς μεριχὰς xat χαϑολιχάς" 
ρ ‘ 

‘ 
χοινὸς ἄνϑρωπος δηλοῖ τὴν χαϑολιχήν (Ὁ γὰρ χαϑόλου τὸ λογικὸν 

ρα ΔΙ Τὸ ἤναι “TZ etc πολ) ᾿ = ¢ Se RINE EN ἌΡ. Sant \ 
10 ἔχει χαὶ τὸ ζῷον, ἅπερ εἰς πολλοὺς συντείνει), ὁ δὲ εἰδιχὸς ἔχει χαὶ τὴν 

ι 

Α 

μεριχκήν, οἷον Ἐν τς τὸ προχοίλιον. 

p. 11,16 “Τὸ 68 ὅλον τοῦτο, ζῷον τ τ τεῦς θνητόν, ὃ ἄνϑρωπος, 

ὡς ἐχεῖ 6 ἀνὸδριάς. 

Φησὶν ὅτι τὸ συνίστασϑαι ἐχ γένους χαὶ διαφορῶν δηλοῖ τὸν ἄνϑρωπον, 

_ or 

΄ ΄ σ ‘ Ὁ ‘ \ ταν ΄ 

ὡς ἢ ὕλη χαὶ ἢ μορφὴ τὸν ανοριᾶντα. 

ώσων τὴν ὃι ae χαί φησιν ὅτι 
ὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος, εν τ 5: 

τὸ οὐσιωδῶς. χαλῶς ἔχει ὁ δριαμός" δηλοῖ ie ὅτι ἢ διαφορὰ ta ὑπὸ τὸ 

τὸ γένος yes, τὸ ὕνητὸν τοῦ BETS ὃ λογιχὸν τοῦ ἀλόγου. ἄλλως 

O27 ἀποδίδωσιν αὐτὴν διαφορά ἔστιν ᾧ διαφέρει ἕχαστα. ζητοῦσι i τ - 
> 

ι 
\ , , ὮΝ ΤᾺ Vv X\ > 

τινες διὰ τί μόνην τὴν διαφορὰν τετραχῶς ἀποδέδωχεν. ἔστι ὃὲ ἐπι- MO, @- [Ὁ 

1 εἴδει χαὶ ὕλη colloc. K ἐχόντων] ἔχον Τ: ἔχοντα Υ post ἐχόντων add. 

ὥσπερ ὁ ἀνδριὰς ἐξ ὕλης μὲν τοῦ χαλκοῦ ὕλης (sic) δὲ τοῦ σχήματος K 2 εἴδει] ἤδη Τ' 

τῇ μορφῇ] τὴν μορφήν TV ἀναλογεῖ] ἀναλογεῖν ΤῪ τῇ μὲν ὕλη -- 

σχήματος (4) om. KT 4 εἴδους Paris. 2089: εἶδος V 5 éxtos] ἐκ KT 
6 μόνον Paris 2089: μόνος KTV 7 χοινός te χαὶ idtxds (sic) V: χοινόν τε χαὶ ἴδιον 

K: χοινός τε χαὶ ἴδιος T 8 ante xat. add. tas V 10 etdtxds] ἰδιχὸς V: 

ἴδιος KT alt. xat om. K 11 6 cwxp. T 12 6 om. V 13 ἐχεῖ 

Paris. 2089: ἔχει KTV 14 τὸ] tod V συστατιχῶν διαφορῶν T 15 ἡ 

(ante μορφὴ) om. TV 16 ΗΝ x0 KV: om. T (cf. p. 194,19) 17 χαί 
φησιν] p. 11,18 18 τὰ] τ 18. 19 post προστίϑησι δὲ τὸ οὐσιῶδες Jacunam 

statuas; δεῖ Ἐν τς τὸ οὐσιῶδες τᾶν 35: δεῖ δὲ προσϑεῖναι τὸ κατ᾽ οὐσίαν Elias, conferas 

p- 197,11. 0. 199,8 19 δηλοῖ] δηλῶν T: δῆλον V 20 ἄλλως] ὡς V 

21 ἀποδίδ. αὐτήν] p. 11,21 ᾧ] ὅτῳ Porph. 22 pr. δέ om. Κα τετραχῶς] τριχῶς T 

x 
ο 

> 
is) 
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λύσασϑαι οὕτω τὸ ΞΠ ΡΠ ΠΕ να: οὐδεὶς τῶν ὁρισμῶν ἀδολεσχίας εὐϑύνας 
Ny, . pyres δ ΦΩ͂ Σ vn “οτος enre δίδωσι: πάντες γὰρ ἀναγχαίως eo σαν" ὃ μὲν γὰρ πρῶτος περιέχει 

Ν ΄ ΄ >> ~ 

TAS panes 1S χαὶ συστατιχάς, εἴ γε λέγει περισσεύειν τὸ εἶδος τοῦ γένους, 
a ~ Ἵ» ~ 

ecey εἶναι ἐν τῷ γένει διαφορὰς τὰς διαιρετιχὰς σημαίνει 
‘ 

wat ἐν wey 

δ. (ai yap ἐ 
τῷ εἴδει διαφορὰς τὰς συστατιχὰς σημαίνει" at γὰρ συστατιχαὶ εἰδῶν εἰσι. 

a 

“Ee -ξὶ γένει διαφοραὶ διαιρετιχαί εἰσιν), ἐν ὃὲ τῷ δηλοῦν εἶναι ἐν 

> , ΄ \ ε ᾿ ™ 

διεμερίσαντο δὲ τὸν Πρ τὸν 6 τε δεύτερος χαὶ ὃ τρίτος. χαὶ ὃ μὲν δεύτερος 
΄ ς συστατιχὰς δηλοῖ" ἐν γὰρ τῷ λέγειν τὸ χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων 
~ > > ~ \ , ς 2 > \ τῷ elder δηλοῖ tas συστατιχάς" at γὰρ ἐν τοῖς εἴδεσι xatyyopodusvan διαφοραὶ 

10 συστατιχαί εἰσιν. ὁ δὲ τρίτος τὰς διαιρετιχάς" cae: 188 διαφορά ἐστι τὸ 
< , = X \ id \ οἷ 5 \ 4 . Ἁ er. ¢ , 

χωρίζειν πεφυχὸς τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος οὐσιωδῶς. σαφὲς δὲ ὑπάρχει 
ὡς τὸ διαχωρίζον διαιρεῖ. ὁ τέταρτος ὃὲ τὴν ἁπλῶς διαφορὰν δηλοῖ. χαὶ 

‘ , fe a Ἃ ao ες = \ > ~ >) , Vv ‘ 

uy νόμιζε ὅτι xdv ὕστερον. παρεδόϑη ual ex τοῦ ὀνόματος εἴληφε τὴν 
’ , ~ , U ΄ 5S ~ w 

σύστασιν, ἐΠαχοσ τὸς ἐστι τῶν προειρημένων" χρείττων γάρ ἐστι τῶν ἄλλων 

15 τοιῶν, ws χαὶ αὐτῷ φαίνεται τῷ ΠΙορφυρίῳ οὔτε γὰρ δέχεται τὸν πρῶτον 
΄ v \ > 7 ~ 

δρισμόν, εἴ ye τοῦτο δηλοῖ λέγων ὡς λέγουσι, χαὶ τὸν δεύτερον χαχῶς 
ν 29. “Ὁ Ἃ \ o 3» , oy \ \ ~ 

ἔχειν ἐδείξαμεν, χἂν τὸν xat ἀπολάβῃ σύνδεσμον: ποτὲ γὰρ σημαίνει τῷ 
ω - 

Goud διαφερόντων ΧΟΈΠΎΩΡΕ εἶσϑαι τὴν διαφορὰν χαὶ ποτὲ τῷ εἴδει. τὸ δὲ 

( ἔχειν δρισμὸν ποτὲ μὲν τοῦτο ποτὲ δὲ | ἐχεῖνο χαχίαν σημαΐνει. ὃ τρίτος 208: 

20 δὲ 
Ἁ 7 ~ 

ἐλλιπὴς ὑπάρχει" εἴπομεν yap ὅτι προσϑεῖναι τούτῳ τὸ οὐσιωδῶς χρή. 

ὃ ν δια 
4 ~ 

τέταρτος δὲ τί ποτε τῶν τοιούτων; οὐχ ἔχει, ἀλλὰ πᾶσα 

Εἰρηχότες οὖν τὰ οἰχεῖα τῶν τεσσάρων ὁρισμῶν, φέρε ἐπὶ ἑτέραν 

ζήτησιν χωρήσωμεν" ζητεῖται γὰρ διὰ τί προσέϑηχε τῷ τ 
ono 

= A 
τῷ 

Or 
= 

= Q = CS a ov 

οὐσιωδῶς. αὐτὸς 6& 6 ΠΠορφύριός φησιν ὅτι τὸ οὐσιωδῶς ὃ 
σ \ > > \ 5 ,ὕ 

ὃ S ts EY, STEL A we AVA. AY WOU tva TAS οὖσι woe ts δηλά GWUEY ETEL αἱ at συ! i ὴ ται OL 7. ρ τῷ or 

ΓΑ x Le ΘΟ Τὸν Ἐν ei Nees tie ἘΝ » ς 5 - 
ὑπὰ τὸ αὐτὸ γένος" τὸ γὰρ πλεῖν διαχωρίζει τὸν ἀνῦρωπον ἀπὸ τῶν ἄλλων 

, 5 ~ >! 5 ~ » 

ζῴων χαὶ τὸ γελαστιχὸν χαὶ τὸ πλατυώνυχον. ταῦτα ὃξ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου 
΄ - ~ > ΄ ΄ - > , » ΄ e 

λέγονται. ἐντεῦϑεν δὲ δύο ἀπορίαι ἡμῖν ἀναφύονται ἥτοι ζητήσεις, ὧν 7 

πρώτη ἐστὶ τοιαύτη" ζητοῦσι πῶς μόνῳ τῷ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει τὸ πλεῖν" 

80 ὁρῶμεν γάρ φασι χαὶ ἄλλα ζῷα νήχεσϑαι ἐπιστάμενα. πρὸς τοῦτο 
A 

ἡμεῖς λέγομεν οὕτως" οὐ λέγει ὃ Πορφύριος τὸ πλεῖν τὸ νήχεσϑαι, ἀλλὰ 
Ε 
ὃ t 
ἊΝ ΄ - > , ε ΄ 5 ~C 

δὲ μόνῳ τῷ ἀνϑρώπῳ ὑπάρχει. ἐντεῦϑεν 
le 

\ ’ \ τὸ τεχταίνεσϑαι" τὸ τεχταίνεσϑαι 
δὲ δριμυτέρα ἀπορία ἡμᾶς διαδέχεται: φασὶ γὰρ ὅτι εἰ τὸ τεχταίνεσϑαι 

- 

1 ἀδολεσχία TV 3 τὰς συστατιχὰς χαὶ διαιρετικὰ (sic) V 5 αἱ γὰρ---διαιρετιχαί 

εἰσιν om. KT 8 λέγειν τὸ om. V 9 év om. K eldest om. T 

Metra.) τὸ ΨΥ bz” αὐτὸ τὸ T 14 ἐλάχιστος Υ!: ἐλαχίστη KTV? 10 καὶ 

αὐτῷ] χαὐτῶ Καὶ 16 ὡς λέγουσι] potius φασίν (ρ. 10,22) 11 ἐδείξ:} p..195,7 

ἀπολάβης V τῷ] τὸ 1 18 χαὶ ποτὲ] ποτὲ δὲ Τ' 20 εἴπομεν] cf. p. 196,18 

det προϑεῖναι (χρή om.) V τούτῳ om. V τὸ om. K οὐσιῶδες T 22 οὖν] 

δὲ KT 23 προσέϑηκχε] cf. p. 199,8 τὸ om. KT 24 φησιν] φήσας ἦν V 

τὸ Paris. 2089: om. KTV προστιϑέναι V 25 τὰ] τὸ libri 26 τὸ (ante αὐτὸ) 

om. K 27 alt. τὸ om. K πλατυόνυχον T 28 δὲ om. K ΟΠ ΤΩΝ 

29 ζητοῦσι Paris. 2089: ζητοῦμεν KTV μόνω τῶ ἀνθρώπω Paris. 2089: μόνου τοῦ 

ἀνθρώπου KTV ὑπάρξει V 80 φησι ΚΤ' 31 τὸ (ante πλεῖν) om. Καὶ 

ὃ2 τὸ (alt.) Paris. 2089: om. KTV 33 ef superscr. K τεχταίνειν V 
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λέγετε φάσχειν αὐτὸν τὸ πλεῖν, ἔσται ἐντεῦϑεν ἕτερον ἄπορον, διὰ τί τὸ 

᾿ ὥδες" ὅτι γὰρ τὸ τεχταίνεσϑαι οὐσία 

τοῦ ἀνα δ ἡ ἢ tae Ex τοῦ Optauod τοῦ coniamees ζῷον λογικὸν 

ὑνητὸν vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν᾽. τὸ δὲ δύνασϑαι τεχταίνεσϑαι μέρος ἐστὶ 
5 τοῦ δεχτιχοῦ (τῆς ἐπιστήμης) (πάντες γὰρ ot ἄνϑρωποι δεχτιχοί εἰσι τοῦ τεχταίνε- 

σϑαι)" εἰ δὲ μέρος τοῦ δεχτιχοῦ τῆς ἐπιστήμης ἐστὶ τὸ τεχταίνεσϑαι, σαφὲς 
ὅτι οὐσία ἐστί. τὰ γὰρ μέρη τῶν οὐσιῶν οὐσίαι εἰσίν, ὥς τ 6 ̓ Αριστο- 

τέλης ἐν ταῖς Κατηγορίαις. πῶς οὖν τὸ πλεῖν cup Be βηχὸς λέγει ὁ Πορφύριος; 

ἔστι ὃς ἀπολογήσασϑαι ὑπὲρ τούτου οὕτως: ἔστι τι πρῶτον χαὶ δεύτερον, 

10 πρῶτον μὲν 6 ἄνϑρωπος, δεύτερον δὲ ὁ τοιοῦτος ἀνῦρωπος, γραυματιχὸς 

ἢ χολοβὸς ἣ μαχρός. ἔστι δέ τι χαὶ xa ἑαυτὸ χαὶ συμβεβηχός" xad? 

ἑαυτὸ μὲν τὸ ζῷον, συμβεβηχὸς δέ τὸ λευχὸν τὸ oe εἰ οὖν ταῦτα 

οὕτως ἔχει, ὃ ἀνϑρωπος ὃξ πρῶτός ἐστι τὸ γραμματιχεύεσϑαι δὲ δεύτερον, 
. ΄ ΄ - & ΄ \ 4 > 

6 [Πορφύριος προσέχων τῷ δευτέρῳ | τὰ τοιαῦτα λέγει ἐπουσιώδη, ὥσπερ 208¥ ι 

15 τὰ δευτερξύοντα τοῦ ζῴου ἐπουσιώδη εἰσίν. ἰστέον δὲ ὡς οὐχ 6 pred 
οὗτος δηλοῖ τὰς ἀνομοιογενεῖς ἀλλὰ τὰς δμοιογενεῖς: ἐν γὰρ τῷ λέγειν ὑπὸ 

τὸ αὐτὸ γένος τοῦτο δηλοῖ. ὥστε οὖν τὰς ὑπὸ τὴν οὐσίαν χαὶ ποιότητα 

οὐ δηλοῖ: EOLA Ἐν ες γάρ εἰσιν at τοιαῦται διαφοραί. 
Δύο 62 τινα ἀπορήσαντες ἐπ᾽ αὐτὰ χαταπαύσωμεν τὸν λόγον. πρῶτον 

20 εἰ τὰ συνωνυμοῦντα μεταδίδωσιν ὀνόματος χαὶ πράγματος, πάντως δὲ λέγουσι 

συνωνύμως χατηγορεῖσϑαι τὰς διαφορὰς τῶν εἰδῶν, τί δήποτε οὐ μετα- 

διδόασιν at διαφοραὶ τοῖς εἴδεσιν ὀνόματος χαὶ πράγματος, ἀλλὰ μόνου 
πράγματος; οὔτε γὰρ τὴν λογιχότητα λογικόν φαμεν οὔτε τὴν ὕνητότητα 

ϑνητόν. τὸ δὲ μεταδιδόναι πράγματος ὁμολογεῖται. ἔστι δὲ πρὸς ταῦτα 

25 οὕτως εἰπεῖν: τὰ συνωνυμοῦντα διττά ἐστι τὰ μὲν γὰρ μεταδίδωσιν ὀνό- 

ματος χαὶ πράγματος, ὥσπερ τὸ ζῷον τῷ ἀνθρώπῳ, τὰ δὲ μόνου τοῦ 
) 

ἊΝ 

πράγματος, ὥσπερ αἱ διαφοραί. ἔχομεν. ds ἐντεῦῦεν ἘΡασΤΟΗ ΠΟ μοῖραν, 

ὅτι ἄλλο μέν ἐστι διαφορὰ χαὶ ἄλλο εἶδος: εἰ γὰρ τὸ χωρίζον ἄλλο τοῦ 
χωριζομένου χαϑέστηχε, διαχωρίζει ὃὲ ἢ διαφορὰ τὰ εἴδη. ὁμολογουμένως 

80 ἄλλο ἐστὶ διαφορὰ χαὶ ἄλλο εἶδος. ἐπαποροῦσι ὃὲ διὰ τί τὸ εἶδος μᾶλλον 
συνῳχείωται τῷ γένει ἥπερ τῇ διαφορᾷ, χαίτοι ὥφειλε πρὸς τὴν δα ον 
ἔχειν πολλὴν οἰχειότητα γειτνιάζον αὐτῇ ἐν μέσῳ γὰρ τοῦ τ χαὶ τοῦ 

εἴδους ἴόρυται. ἔστι δὲ εἰπεῖν ὅτι διχαίως πρὸς τὸ γένος ἔχει τὴν σχέσιν 

1 λέγεται V 2 οὐχ om. V 5 πάντες---τέχτ. om. KT τῆς ἐπιστ. Inserui 

6 post μέρος add. ἐστὶ Καὶ ante σαφὲς add. εἰ δὲ τῆς ἐπιστήμης KT 7 ἐστί om. V 

οὐσίαι] οὐσία Καὶ εἰσίν in ras. Καὶ 6 om. V _8 ἐν ταῖς Kat.) p. 3229 

11 7 paxpos ἢ χολοβός colloc. T zat (post tt) om. V 11. 12 ante συμβ. bis 

superser. zata K 13 mp@tog—dzdtepov] πρῶτος οὗ ἐστι τὸ γραμυντιχεύεσϑαι, ὅπερ 

δεύτερον K τὸ δὲ γραυν.. colloc. T 14 προσέχων 6 zope. collor. V 15 οὐχ ὡς 
ὁρισμὸς (6 om.) V 17 ὥστε--δηλοῖ (18) om. V τὰς] ta K 19 δέ om. V 

χαταπαύσομεν V 21. 22 μεταδίδωσιν TV 23 tod πράγματος T 25 μεταδίδ.] 

δίδωσιν V 26 μόνον V 28 εἰ yap—eldos (90) om. V 28. 29 xadést. τοῦ 

χωρ. colloc. T 30 δὲ om. Κα 31 τῇ διαφορᾷ Paris. 2089: ἡ διαφορὰ KTV 

ὥφελε V 32 οἰχειότητα yerty.] οἰχειάζον V τοῦ (ante εἴδους) om. V 
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“Α \ Ἁ . \ 3 ~ , , a ar Ἢ πρὸς τὴν Grapopay cx τῶν τοιούτων ἐπιχειρημάτων: εἰ τὰ μεταδιδόντα 
Shae \ , ΄ " ΄ - - ΄ ὀνόματος χαὶ ical esas πλείω ἔχει thy σχέσιν τῶν μόνου τοῦ πράγματος 

NJ ἃ AS \ 9\ ~ 7D 4 ‘ ΄ μεταδιόοντων, TO OS Ἰένος τοῖς εἰόξσι hoses. ὀνόματος χαὶ πράγματος; 
de 

> Cove 4 > -“ ᾿ 
Ρ.11,185 “πογράφουσι δὲ τὰς τοιαύτας διαφορὰς χαὶ οὕτως" δια- 

, PJ Ἁ ΄.- ‘ Ἁ Popa ἐστι τὸ χωρίζειν πεφυχὸς τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος. 

Τὸ ἐλλεῖπον τούτῳ τῷ easly λέγω δὲ τὸ οὐσιωδῶς, peta thy ἀπό- 

δοσιν τοῦ ἑξῆς δρισμοῦ ἀποδίδοται. 

τὸ τυχόν on (ἢ εὶ a A [0] 
πὸ 

εὶ ny on -6 Ό το Q uv τ 
— 

. : 
p. 12,1 Ot προσεργαζόμενοι t 

~ , Γι > ΄ 

φασι τῶν χωριζόντων τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος εἶναι διαφοράν. 

\ 

2 > ~ ~ ς \ ~ Ἢ σύνταξις τοιαύτη ἐστίν, 6 δὲ νοῦς τοιοῦτος" φασὶ μὴ τὴν τυχοῦσαν 

ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος λέγετε: δεῖ γὰρ λέγειν διαφορὰν ἐπὶ τῶν χωριζόντων τὰ 

τὸ οὐσιωδῶς᾽. τοῦτο δὲ δηλοῖ διὰ τῶν ἑξῆς. 

| ? > ΄ ρ. 12,8 ᾿Αλλ ὅπερ εἰς τὸ εἶναι συυβάλλεται. 

2A \ ~ 5 a~ 
ντι TOD OLOLWOWS. 

p. 12,3 Tod tt ἣν εἶναι. 

U 1. , ~ ,’ aA »"» / 

Πρόσρημα ἐστιν ᾿Αριστοτελιχὸν ἐπὶ τῶν οὐσιωδῶς λεγόμενον. 

Καλῶς λέγει: τὸ γὰρ λογικὸν μέρος ἐστὶ τοῦ ἀνθρώπου, συμβάλλεται 209r 
δὲ χαὶ τῷ ὁδρισυῷ τοῦ ἀνθρώπου. 

p. 12,4 Οὐ γὰρ τὸ πεφυχέναι πλεῖν διαφορὰ ἀνθρώπου, εἰ χαὶ 
Yr 2} 4 ἴδιον avipwrov. 

Φησὶν ὅτι det προσϑεῖναι τὸ οὐσιωδῶς: εἰ μὴ γὰρ προσϑήσουμεν τὸ 

οὐσιωδῶς, συμπεριλαμβάνομεν χαὶ τὸ ἴδιον: τὸ γὰρ ἴδιον τοῦ ἀνθρώπου 

2 πλεῖον V 4 τὰ γένη πρὸς τὰ εἴδη Καὶ Ὁ τοὶ} "το EY, 10 ὁ προσεργα- 
ζόμενος V: προσεξεργαζόμενοι (οἱ om.) Porph. τῆς om. KT 11 τὴν διαφ. Porph. 

13 ante ywp. add. μὴ V λέγετε: δεῖ γὰρ] λέγεσϑαι" Set γὰρ T: λέγεται δὲ det V 

17 τοῦ τί] xat τὸ τί (χαὶ τὸ in ras.) K: τουτὶ TV 18 ἐστιν] εἶναι V λεγόμενον 

Paris. 2089: λεγομένων KTV 19. ὃ zat om. Porph. zat εἰς Op. συμβ.. om. 
Porph. 22 καὶ om. Καὶ 23 διαφορά ἐστι τοῦ avtp. Καὶ 25 προσϑῆναι T 

el μὴ---οὐσιωδῶς (26) in marg. suppl. K 26 xat om. Καὶ 
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> = le > ἃ rhe ~ ws ἀν τὰ ἊΣ ὦ ΚΑῚ νὰς » ¢ . \ 
διαχωρίζει αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων’ εἰ yap εἴπῃς τὸν ἀνϑρωπον τὸ πεφυχὸς 
~ τιχεύεσϑ διαυωρίξεις αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἄχλ , Oe ᾿ 
᾿ραμματιχεύεσϑαι, διαχωρίζεις αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων ζῴων, xdv εἴπῃς τὸν 

ypsuctifery, διαχωρίζεις αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων ζῴων. 

οὐχ ἔστι συμπληρωτιχὰ τῶν τοιούτων εἰδῶν. εἰρήχαμεν ὃξ 
© Θ Cc x or Day 

σ᾽ A ἵππον τὸ π 
τὰ τοιαῦτα ὃ 

ὃ ἐν τῇ ϑεωρίᾳ περὶ τοῦ πλεῖν, ὡς ἐπουσιωδῶς αὐτὸ λαμβάνει. 

- 

p.12,9 Kat Scar ἐν τῷ τι ἦν εἶναι παραλαμβάνονται. 
iY 

᾿Αντὶ τοῦ οὐσιωδῶς. 

Πρᾶξις λα΄. 

>] 

Περὶ tdfon. 

10 At ἀϑρόαι μεταβολαὶ οὐ μόνον ἐν πράγμασιν ἀλλὰ χαὶ ἐν ταῖς cape 
iv \ ‘ 3 πὶ τὰ συμβεβηχότα χωρεῖν a7 

ry 

> 
iS [- 

4 
¢ Φ σφάλλειν γινώσχουσαι τὸν [[ορφύριον ? | Yt ba | On A Ὁ 

[0] -ἙἝ R = 
> \ \ Ω , > 1> ¢ ΄ 3η, ἡ x ~ > ~ 

τὰ γὰρ συμβεβηχότα ἐπουσιώδη ὑπάρχοντα ἀϑρόως ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶν 
, ‘ iN , >) sa7 » >] , 5 ‘ 

πρύσφατον τὴν διδασχαλίαν οὐχ ἠδύναντο δέξασϑαι. εὐλόγως ἄρα ἐπὶ τὸ 
Y> 3 , b] Ne, 2 ~ 2 , > 

LoLoyv eat ξΞπει σὸν YE Ev τοις ἐπουσιώδεσιν οὐσιῶ 

΄ ~ \ 

TLL τοῦ WETA 
\ \ Ὑ: 

15 αὕτη μὲν ἣ πρ ἣν διαφορὰν ἐπὶ τὸ ἴδιον χωρεῖν τὸν 

a 

tt τὴ 
υτέρα te τοιαύτη" τὸ ἴδιον ἐν μέσῳ τῆς διαφορ ig Y> — ‘ 

Πορφύριον. dev ς χαὶ τοῦ 
OEE ἵδρυται" ἔστι yap ὅτε οὐσιωδῶς λαμβάνεται, ἔστι δὲ ὅτε χαὶ 
πουσιωδῶς: οὐσιωδῶς μέν, ὡς ἵνα τ τὸ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν 

Y> 

τον Dea τοῦ ἀνθρώπου (ἴδιον γὰρ τοῦ ΠΥ ΛΡΙΟΠΘΙ ἐστί, τῶ οὔτε 

aoe 
7) 

b} 

ι 
a 

90 τῆς ὑπερτέρας οὐσίας ἐστὶ διὰ τὸ μὴ δέεσϑαι οὔτε τῆς χείρονος διὰ τὸ μὴ 

δύνασϑαι), ἐπουσιωδῶς ὃὲ hau ΤῊΝ ται, ὡς ἵνα εἴπῃς τὸ γελαστιχὸν εἶναι 
ἴδιον ἀνθρώπου τοῦτο ae ἐπισυυβεβηχός ἐστιν. εἰ οὖν ταῦτα οὕτως ἔχει, 
διοληγουμένως ὀφείλει τὸ ἴδιο ον τοῦ συμβεβηχότος προτάσσεσϑαι. τρίτη δὲ 

αἰτία. ἐστὶ τοιαύτη" τὸ ἴδιον ὀφείλει χαὶ τῶν πέντε φωνῶν προτάσσΞσϑαι" 
, A 

Onn} coe διδάσχεται τὸ évos χαὶ τὸ εἶδος, 7 6s ὑπογραφὴ τῷ or [0] 

2 «ὦ 

-Ὁ Q “oO ἴω - 

, \ ~ Inv ~ , 

ἴδιόν ἐστιν ἀντιστρέφον, ὁμολογουμένως ὥφειλε περὶ τῶν ἰδίων τοῦ γένους 

1 διαχωρίζει αὐτὸν] δυνάμε!: διαχωρίζει αὐτὸν K: χωρίζει αὐτὸν δυνάμει T: δυνάμει χωρίζει 

αὐτὸν V ἀπὸ τῶν ἄλλων K: ἀπὸ τοῦ ἵππου, zat τὸ ἴδιον τοῦ ἵππου δυνάμει γωρίζει 

αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου T: ἀπὸ τοῦ ἀλόγου V εἴποις ‘T 2 Graywp.] χωρίζεις V 

χἂν-- ζῴων (3) om. V 3 χρεμμετίζειν T ἀπὸ om. T 4 εἰρήκ.] p. 197,29 

8 πρᾶξις λ΄ K: om. TV (ef. p. 196,16) 9 Περὶ ἰδίου om. Καὶ 10 ταῖς om. V 

11 ἐπέτρεψαν Καὶ 18 δέξασϑαι ante thy διδασχ. colloc. T: post τὴν διδασχ. V 
ἐδύναντο V ἄρα] yap V 14 οὐσιῶδες] καὶ οὐσιώδεσιν V 15 χωρεῖν---ἴδιον 

(16)] ἐπουσιῶδες ὑπάρχει V 16 ἡ τοιαύτη] αὕτη Τ' τὸ ἴδιον om. T 17 λαμ- 

βάνεται---ἐπουσ. (18) om. V καὶ om. T 19 ὑπάρχει KT τῷ ἀνθρώπω 

(pr. 1.) V 21 δύνασϑαι] δέεσϑαι K (ef. p. 195,13) 22 τοῦ ἀνϑρ. T οὕτως] 

αὐτο V 23 τοῦ συμβ. ὀφείλει τὸ ἴὸ. colloc. V 24 πρὸ τῶν π. φ. προτάσσ. T: 

πρὸ τῶν π, φ. τάσσ. V 35 ὑπογραφῆς T ἡ δὲ ὑπογραφὴ scripsi: at δὲ ὕπο- 

γραφαὶ libri 26 ὥφειλε] ὥφελον V 

* Μὰ 



DAVIDIS IN PORPHYRIL ISAGOGEN ec. 81 [Porph. p. 12,13] 201 

΄ tA) ν᾿ ~ ΄ “5.5 ῳ a 

πρότερον διαλαβεῖν, et’ ὕστερον περὶ τοῦ ΤΩ: ἀλλὰ τοῖς μὲν οὐσιώδεσι 
6 ~ v 

παρεχώρησε διὰ τὸ τίμιον τοῖς as STOVGLWOES! τοῖς τὰ ἴσα φέρουσι τοῦ 

Σ aie gn Ἔ 
Μαϑόντες οὖν περὶ τῆς τάξεως τοῦ ἰδίου, φέρε καὶ ἐπὶ τὴν αὐτοῦ 

» 25 \ ~ > , , ὃ διδασχαλίαν χωρήσωμεν. ἀλλὰ τοῖς διηγορευμένοις χανόσι χρησάμενοι φέρε 
πρῶτον τὴν δμωνυμίαν διαστειλώμεϑα χαὶ περὶ ποίου σημβαινομένου ὃ ie 
(eta 2 ΄ Ρ τᾺ.3 ad \ > 5 

ἡμῖν ὑπάρχει λέξωμεν, et ὕστερον ἐπὶ τὴν διδασχαλίαν κοῦ usy 

λέγεται τοίνυν τὸ ἴδιον τετραχῶς" | ἢ γὰρ παντί ἐστι τῷ etder χαὶ οὐ μόνῳ 209» 

ὡς τὸ δίπουν, ἢ μόνῳ χαὶ οὐ παντὶ τῷ εἴδει ὡς τὸ φαλαχρόν (τῷ γὰρ 

10 ἀνθρώπῳ μόνῳ ὑπάρχει: τὸ φαλαχρόν), ἣ παντὶ χαὶ μόνῳ οὐχ ast δὲ ὡς 
A ~ , » \ \ ’ , ΄ , a \ ~ C ~ 

τὸ πολιοῦσϑαι (μόνῳ γὰρ χαὶ παντὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει τὸ πολιοῦσθϑαι τοῦ 
, ~ > ΄ Ν ~ ~ \ 

χρόνου συνόντος" τοῦτο δὲ φημι, ὅτι οὐ πάντες πολιοῦνται τοῦ χρόνου μὴ 
\ , ~ ων ~ > δ 

συνόντος εἰς τοῦτο ἐπιτηδείου διὰ τοῦτο γὰρ χαὶ τὸ “οὐχ ἀεὶ δέ᾽ προσε- 
, . ΄ , JON ἊΣ 5 z, , ‘ 

ϑήχαμεν), ἢ pov καὶ παντὶ χαὶ det ὡς τὸ yehaotixdv' μόνῳ yap χαὶ 
@- ~- 

Ν 

ἐ 
= \ > ἢ , yx ΄ , = \ SBN \ = , Μ > 

15 παντι ἂν ρῶπῷ Lolov ὑπ ταρχξι χαὶ Ast τὸ γελαστιχόν. ELTOUSY OF TAVT 
a7 

τῷ εἴδει ὑπάρχειν τὸ δίπουν πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ἀνομοιοειδῶν, ἵνα μὴ 
. ὃ. v Dy ς Ὁ »ἴ, ς »ν ar 5 ~ a ΄ 

af {\s OLTODY TOV ἄνθρωπον TO OF ὄρνξον Ov. ELTOWEY OS ἕν τῷ οξυτερῷ 

x 

τὸ μόνῳ διὰ τὰ ὁμοιογενῆ" μόνῳ γὰρ τῷ ἀνθρώπῳ τῶν ἄλλων ζῴων 

ὺ Ἢ“ 
c ΄ ΄ \ > wd lan) lays: i \ ~ ARE , 

ὑπάρχει τὸ φαλαχρόν. τὰ δὲ ἄλλα πρόδηλα ἐστι" μόνῳ γὰρ τῷ ἀνθρώπῳ 
A \ \ , X 5 ~ \ A , 34% \ A δὴ 5 >. 

20 “Gl TAvTt ὑπάρχει TO TOALOL otar “AU TO γελαστιχόν, ἀλλὰ τὸ υὲν οὐχ GAEL i 

= 
\ sy 

διὰ τὸ wy φϑάνειν ἡμᾶς τὸν εἰ (η΄ ms 
mo ( δ, Os = ς τοῦτο ἐπιτήδειον χρόνον, τὸ ὃ 

δὲ, τὸ γελαστιχόν. σχόπει δὲ πῶς ἀπὸ τοῦ ἀμυδροτέρου ἐπὶ τὸ ἐμφανέ- 

στερον ἴδιον χωρεῖ ἣ τάξις: τὸ παντὶ xal οὐ μόνῳ εἶναί τι ἴδιον σχεδὸν 

οὐχ ἔστιν ἴδιον- χοινωνίαν γάρ τινα ἐμφαίνει τὸ τοιοῦτον. διὰ τοῦτο ὡς 
΄ 5 iy oh oY - a7 δι \ x ΄ ΄ \ 

apvopoyv αὐτὸ TOOSTACE. OSUTEDOV OS ἰόοϊὴν OAUEY TO υονῷ UTA OV χαὶι οὐ τῷ οι 
- > Vv ΄ - 

παντί. τοῦτο διχαίως ἐπιφανέστερόν ἐστι τοῦ πρώτου’ ἔχει yap τι τοῦ 
ἊἋ - >) c , , 

ἰδίου τὸ μόνῳ τοῦτο γὰρ οἰχεῖον ἰδίου τὸ μόνῳ τινὶ ὑπαοχειν. τὸ τρίτον 
Ὁ " 

ρ t, ὅτι ἔχει χαὶ τὰ δύο τὸ παντὶ χαὶ 
fe \ , Δ ~ 2 ΄ , > a sy DF 

υόνῳ. τὸ τέταρτον ὃξ τοῦ τρίτου ἐμφανέστερόν ἐστιν, ὅτι ἔχει τὸ ἀεί" 

ΠῚ 

λόγον; περὶ τοῦ ἐσχάτου: αὖτ 
΄ 

80 τὸ γὰρ γελαστιχὸν ἀεὶ ἡυῖν ee περὶ ποίου 6& τούτων ποιούμεϑα τὸν 

ὁ γάρ ἐστι χαϑολιχὺν χαὶ ἀεὶ ὑπάρχον 

2 τὰ om. V 8 τόπου Paris. 2089: om. KTV ov om. V 4 οὖν] δὲ Καὶ 

7 ὑπάρξει V χωρήσομεν Καὶ 8 οὐ om. K 9 οὐ supra ser. K 

alt. tH] τὸ T 11 yap scripsi: δὲ libri ante zat παντὶ add. τῶ ἀνϑρώπω V 

τὸ ἐν γήρα πολ. (alt. 1.) V 11.12 τοῦ yp. συνόντος om. V 12 συνόντος] ὄντος V 

13 γὰρ om. V καὶ προσεϑήκ. τὸ οὐχ colloc. V 14.15 γὰρ καὶ παντὶ ἀνϑρ.] 

τῷ ἀνθρώπω zai παντὶ V 15 χαὶ ἀεὶ τὸ γελ.] τὰ γελαστιχόν K: τὸ γελᾶν T: καὶ 

ἀεὶ V ante alt. παντὶ add. οὐ μόνον T; an παντὶ τῷ εἴδει br. (καὶ οὐ μόνῳ ? 

16 ὑπάρχει Καὶ ἀνομοιοειδῶν) ὁμοειδῶν V 11 ἄνϑρωπον τὸ δὲ ὄρνεον οὔ Τ: 

σωχράτην zat τὸν πλάτωνα KV εἴπωμεν Καὶ 18 ἀνομοιογενῇῆ KT 

τῶν ἄλλων ζ. post oak. transp. KV 20 ὑπάρχει καὶ παντὶ colloc. Καὶ γελαστιχόν] 

γελᾶν T 21. 22. λέγω δέ Paris. 2089: λέγει διὰ KTV 23 τὸ τῶ V 

χαὶ οὐ μόνῳ] εἴδει V εἶναι om. Καὶ τῷ ὉΠ; V 24 τοῦτο] τὸ V 

20 γάρ τι ἔχει colloc. V 27 ὑπάρχον KT 28 περιφανέστερον T 

29 éotw om. K 
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χαὶ ἑνὸς εἴδους xatyyopovpevov’ τὰ μὲν yao ἄλλα χἄν ἐστι χαϑολιχὰ χαὶ 

χεί, GAN οὐ μόνου τοῦ εἴδους ἐστίν, ὡς τὸ δίπουν, χἄν εἰσι μόνου χαὶ 

ἀεί, ἀλλ᾿ οὐ παντός, ὡς τὸ φαλαχρόν, udv ἐστι παντὸς χαὶ μόνου, GAN 

οὐχ ἀεί, ὡς τὸ πολιοῦσϑαι: τοῦτο GE χαὶ τοῦ παντός ἐστι χαὶ μόνου χαὶ 
5 ἀεί, ἄλλως te δὲ οὔτε ἀντιστρέφουσι χατὰ ἄμφω τὰ σχέλη, τοῦτο δὲ 

ἰντιστρέφει: εἴ τι μὲν γὰρ ἄνθρωπος, τοῦτο χαὶ δίπουν, οὐχ εἴ τι δὲ 

δίπουν, τοῦτο χαὶ ἄνϑρωπος. πάλιν εἴ τι φαλαχρόν, τοῦτο χαὶ ἄνϑρωπος, 

οὐχ εἴ τι δ᾽ ἄνϑρωπος, τοῦτο χαὶ φαλαχρόν. πάλιν εἴ τι πολιόν, τοῦτο χαὶ 

ἄνϑρωπος, οὐχ εἴ τι δὲ ἄνϑρωπος, τοῦτο χαὶ πολιόν. τοῦτο δὲ ἄμφω τὰ 

10 σχέλη ἔχει ἀντιστρέφοντα᾽ εἴ τι μὲν γὰρ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ γελαστιχόν, 

χαὶ εἴ τι γελαστιχόν, τοῦτο χαὶ ἄνθρωπος. 
Χωρήσωυεν οὖν ἐπὶ τὴν τούτου διδασχαλίαν. τινὲς μὲν οὖν οὕτως 

αὐτὸ ὁρίζουσι “to παντὶ χαὶ υὔνῳ χαὶ ἀεὶ ὑπάρχον᾽. χαχῶς δέ" & ὁ 
γὰρ ἐξηγήσαντο αὐτὸ, | δι᾿ αὐτοῦ βούλονται αὐτὸ δρίζειν. τινὲς δὲ οὕτως 210τ 

18 αὐτὸ ἀποδιδόασιν “ἴὸιόν ἐστιν ἢ οὐσία 7 συμβεβηχὸς ἀντιστρέφον᾽. δυσὶ δὲ 

ἁμαρτήμασι περιπίπτει 6 τοιοῦτος ὁρισμός: πρότερον ὅτι οὐδέποτε οὐσίαν 

ἐλέγομεν τὸ ἴδιον ἀλλὰ συμβεβηχός. τοῦτο ὃὲ πᾶσιν ὁμολογεῖται. ὥστε οὖν 
O32 a [0] τυ ἢ ~ 

ΚΩ͂Ν 

- - ΄ > fe ΄ ἴομεν οὐσίαν αὐτὸ δηλοῦν ἐν τῷ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν, εὐανά- 
~ 5» , TT seein Hoyer ὃ λόγος. χαταχρηστιχῶς δὲ ἐλέγομεν αὐτὸ χαὶ ἐπὶ οὐσίας. 

~ pi Aree SNe, v x \ 3, ~ 

20 ὀξύτερον OF ODOETIOTE ὁρισμὸς ὑγιῶς ξἕχῶὼν 7 ποτὲ πὰς 0UTO TOTE δὲ EXELVO ΄ 

> ~ ΄ b) Ὁ > % a ~ σ 

δηλοῖ. 6 ἀποδοῦεὶς δὲ τοιοῦτός ἐστιν. ἔστιν οὖν αὐτὸ ἀποδοῦναι οὕτως" 
, ~ CON ee yv ΄ ΄ στι συμβεβηχὸς ἀντιστρέφον. χαλῶς ὃὲ ὁ ὁρισυὸς ἔχει" οἵ γὰρ μήτε 

5 ἣν ΄ Vv v ΄ \ Ff ΄ ~ ¢ , A X FP , 

πλέον μήτε ἔλαττον ἔχοντες Sprownt ἐξισάζουσι τῷ δριζομένῳ, τὰ ὃὲ ἐξισα- 
> ~ x ΄ \ 2) ΄ ΄ 5 ζοντα πος οὐχοῦν τὸ παντὶ χαὶ μόνῳ χαὶ ἀεὶ ὑπάρχον ἴδιον ἐξι- 

ἣν , b) ΄ » Vv 4 ge 

25 oaler, ἐπειδὴ οὔτε πλέον ἔχει οὔτε ἔλαττον, ἔλαττον μέν. χαϑὸ παντί ἐστ' 
? i 3 

, 7 nf ΄ 5 ξ΄ _~ w Vv. ΄ 

TASov ὃέ, χαϑὸ μόνῳ ἐστίν: ἐξισαάζον δὲ ἀντιστρέφει. χαλῶς ἄρα ἔχει ὁ 

ἀποδοϑεὶς ὁρισμός. 

Ρ. 12,13 ὁ δὲ ἴδιον διαιροῦσι τετραχῶς. 

΄ ΄» ~ > , Cc 5 A oa 

Od φυλάττει thy τάξιν τοῦ ἰδίου 6 Πορφύριος, ὡς ἐφυλάξαμεν ἐν 
90 τῇ ϑεωρία. 

\ l4 \ vo i ; > Ἂς 
p- 12,13 Καὶ γὰρ ὃ μόνῳ τινὶ εἴδει συμβέβηχεν, εἰ χαὶ μ 

a’ 
a R < a bred) 

, >} ~ Vo , = cya ἢ sae a ΄ 4 = Φησὶν ὅτι χαὶ ἐχεῖνο ἴδιον λέγω εἶναι ἀνθρώπῳ, O μόνῳ ὑπάρχει, 

1 ἑνὸς εἴδους Paris. 2089: ἐν εἴδει KTV εἰσὶ Τ' 2 μόνον V εἰσὶν (pr. 1.) TV 

χἄν εἰσι] καὶ ef K ὃ εἰσὶ TV 4 pr. xat om. Κα τοῦ supra scr. V 5 δὲ om. Καὶ 

τοῦτο δὲ] τοῦ 6° K: τὸ δὲ V 6 μὲν om. KV χαὶ om. T 7 nat (ante avip.) 

om. V 8 τοῦτο φαλαχρόν --- ἄνϑρ. (9) om. K χαὶ (ante oad.) Par. 2089: om. TV 
8.9 xat (ante ἄνϑρ.) om. V: (ante πολιόν) om. T 15 δύο T δὲ] γὰρ Καὶ 17. 18. 19 

λέγομεν V 17 ὡμολόγηται V 18 ante ὅτε add. et V δηλοῦμεν V ἐν τῷ] an 
οἷον τὸ ὃ zat om. Τ' 18. 19 εὐανάστρεπτος T: ἀνάτρεπτος Κα. 20 δὲ om. TV 

23. 25 πλεῖον V 25 πάντα Καὶ 26 χαϑὸ μόνῳ] καϑόλου V ἐξισάξων T 

ἔχει ἄρα colloc. Καὶ 27 ὁρισμός om. V 32 χαί φησιν V ἀνϑρώπον KT 
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2 \ > Lime INN = oN = Pe Oe, 4 > > \ vr > \ χαὶ οὐ TAvtt’ (600 γὰρ τὸ ἰατρεύειν μόνου ἀνϑρώπου ἐστὶν ἴδιον, εἰ χαὶ 
\ ε ΄ > c , 5 ~ 5 ΄ ΄ ὟΝ ΄ μὴ ἕχαάστου ἀνθρώπου ὑπάρχει. χαὶ ἐχ τοῦ ἐναντίου πάλιν ἴδιον λέγω, 

ὃ παντὶ ἀνϑρώπῳ ὑπάργε!' Τ UPWTW ὑπᾶρχξΞξ', 

τὸ δίπουν, οὐ μόνῳ ὃέ" 

χαὶ παντὶ χαὶ ἀεί. 

p 12,18 Kav γὰρ μὴ 

ἤδη γελᾶν ἀλλὰ 

Τινὲς 
, 

σύμφυτην, 

Ψ - 4 , 

ἐντεῦϑεν χινούμενοι λέγουσι 

ὥσπερ τὸ λογιχόν: xdv γὰρ 
ao S ΄ WV. ~ , 

ὅμως δυνάμει ἔχομεν τὸ γελᾶν. τοιαύτης 
+440 Ἢ 2 rad 

πῶς οὐχ ἔστιν οὐσιῶδες αλλ 
» »ἴ > ~> 

στιχὸν οὐχ ἔστιν οὐσιῶδες, πρῶτον μὲν svt 
> 
Χ τελειωτιχὰ ἡυῶν εἰσι χαὶ ὅσον αὔξονται. 

γὰρ πλέον pS ύεσϑαι οὐσιῶδες ἀνϑρώπῳ ὕπο 
5) ~ sy ΄ ~ 

Geto οὐσιῶδες, ὀφείλει τελξειωτιχὸν ἡμῶν ¢ 

ἔστιν Eanes ee 

ὺ 
΄ 

fe 

> \ | \ 

οἷον to ϑνητὸν χαὶ τ 
eee? οὐσιῶδες ἡμῶν χαὶ συστατιχόν, 

χαὶ μόνου oo ἐστίν, οὐσιῶδες xat 

ἐναντία συστα 

Ἁ ~ 

στιχόν: ὡς γὰρ τερον τῶν 
> 9\ \ Ὁ \ Ὁ ~ 

εἰναι GE τὰ OVO τιχα μῶν, 

Vv ~ 

οὔχ εἰσι TA τοιαῦτα » 

’΄ 5 ~ 5 a~ ~ 

ἔἕνων αὐτῶν ἐπουσιωδῶν τὸ τοιοῦτον 

Ge 

INE N 

ἰδοὺ γὰρ xat ἢ λογιχὴ χαὶ ἢ ἄλογος (ψυχὴ) ave 

τὸ λογιχὸν ἡμῶν συστατιχὸν ὑπάρχει, 
ἄλογον ψυχήν. 

βάλλει γὰρ εἰς ἄλληλα. 
γελαστιχὸν ἡμῶν συστατιχόν, 

εἰ οὖν 
5 \ 

ἐπεὶ 90 

χλαυστιχόν, ἡμῶν συστατιχόν. 

1 ante pr. χαὶ add. et T ἐστὶν ἴδιον---ἀνθρώπου 

ἰδίως ἐστίν KT 4 alt. δὲ om. V 

idemque apud Porph. pro ἀεί restituas: εἴδει V 

οὐσίαν colloe. Καὶ 9 γὰρ supra scr. V 

10 τὸ γελᾶν] αὐτό V 

12 μὲν] δὲ KT 

signavi, suppleveris 

στέργειν KT 

μόνου) om. T 

11 xat 

14 an {πλέον οὐσιῶδες ὃ 
ἘΞ 
ons 

> \ ΄ ΄ 

εἰ χαὶ μὴ μόνῳ Ox 

γὰρ χαὶ ἄλλοις 

ἐπουσιῶδες χαὶ 

a. 

προπετῆ Ἔα στέρ 

τἀναντία 
5 , A ἂν ‘\ 

avdvatoy, τὸ λογιχὸν χαὶ τὸ ἄλογον. 

ἀντιχε 
INS 

ἀδύνατον. 
5 ΄ 5 ΄ ΄ 

ἐναντία: οὐσίαι γάρ εἰσιν" Ase 

χατασχευαζ 
σ > \ ἈΝ > > = IN 7 

φάμεν OTL EL UAL WY Yoav EVAVTLA, AHOUVATOVY τὰ 

Vv > , JN x 

STELTA SVAVTLA εἰσὲ TO ve AOTLXOV χαὶ τὸ χλαυστιχόν" με 

ταῦτα οὔτ 

ὃ χαὶ ἀεὶ καὶ παντί colloc. Τ' 

πῶς--οὐσιῶδες (12) om. KT 

εἰδὴ οὖν οὐ τελειωτιχὸν ἡμῶν ἐστι" τοὐναντίον 

ἄρχει γὰρ ξχάστῳ ἀνϑρώπῳ 

ὃξ γελασ 
Pa 

ειτόοξσι- 
4 , 

TLXOV Lov 

>) ~ 

Ov τῷ 

ies 

συμφῦτον. 

εἶναι οὐσίαν ἡμῶν 

γελῶμεν, φασίν, ἀλλ᾽ οὖν 
re] προφάσεως δοϑείσης εἴπωμεν 

(τὸ 
τεῦϑεν ἀποδειχτέον" τὰ 

πῶς γίνεται. τὸ γελα- 

οὐσιώδη 
x τοσοῦτον τελειωτιχὰ γίνεται" TO 

5 = \ 

t οὖν τὸ γελα- Ξ Φ 

v 
Ε 
[- 

ve 
΄ 5 εὶς 28 ὡς οὐχ 

τοῦ αὐτοῦ συστατιχὰ 

εἰ οὖν 
5 ar οὐχοῦν χαὶ τὸ χλαυστιχὸν ἐπειδὴ 

αὐτὸ λεχϑείη, ὥσπερ τὸ γελα- 

οὕτω 

ἀλλ᾽ 

, 

LEVY, 

ρα απο 
X\ 4 

: προς τούτους ὃξ 
A x ́ ΄ ~ , 

Gv μῶν συστατιχα " 
NY σ 

οια ομως 

δ 

τὴν 

τα- 

΄ > 

OUWEVAL εἰσιν. ey 

. 

χαίτ τη 
ΕΟ 
7 όντων ἡμῶν χαὶ 

ως ἔχει; σαφὲς ὡς οὐχ ἔστι 

ἐναντίον αὐτῷ, λέγω δὲ 

τὰ οὐσιώδη αὐξανόμενα 

(2) om. V ἐστὶν ἴδιον Paris. 
7 an 

Uy [et 
τοῦτο---σύμφυτον om. V 

ἀεὶ om. V φησιν KT 

post οὖν add. ἦν T 

0 

ὅτι inserui 

15 defectum 

16 ἔχη Υ 

9 

2089: 

KT 

8 ἡμῶν 

25 μὴ om. V 

ὡς] σαφῶς V 

(204,1) om. T 

ws om. V (GE Wien, W/ ἐστι Om. 20 xat (a t V 17 om. V 18 ἐσ At 20 nte 

οὐσιῶδες δὲ V 21 to om. K 24 χατασχευάζεται V 

26 ψυχὴ addidi 27 συστ. ἡμῶν colloc. T 29 σαφὲς 

30 ἐπεὶ ἔσται---συστ. (31) om. KV 91 τὰ οὐσιώδη --- οὐδέποτε 

αὐξόμεν. (const.) V 
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> ~ 3 ~ > ~ > \ \ 27 5» ’ 
cig ante EXSELYVA WY AATYYOPELTAt, Οἷον TO λογιχὸν οὐυόξποτξε αὐςανόμενον 

R- ἀναιρεῖ τὸν ἄνϑρωπον, τοὐναντίον δὲ συνιστᾷ tO δὲ γελαστιχὸν avarpetixdy 

εὶ ι τοῦ ἀνθρώπου αὐξανόμενον: χαὶ yap ἀπὸ γέλωτος χολάσεις παρὰ [Πέρσαις 

Ms ὧν 

a 

6 ευρέϑησαν. τέταρτον οὐδὲ δυνάμει ἔχομεν τὸ γελαστιχόν, εἴ γέ τινες διὰ 
5 τοῦ Τροφωνίου παριόντες εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον τοῦ γελᾶν ἐστερήϑησαν" εἰ 

ὃξ εἶχον δύναμιν τοῦ ελᾶν, πάντως τοῦ χρόνου προχόπτοντος ἐγέλων ἀν. 

Λεχτέον ὃὲ χατὰ τὴν ἡμετέραν ἐπαγγελίαν διὰ τίνος γίνεται. φασί 
τινες ὅτι διὰ τῆς ἀλόγου ψυχῆς, οἷς χαὶ συγχατατιϑέμεϑα" ὃ γὰρ τοιοῦτος 

τρόπος διὰ μυῶν χαὶ νεύρων γίνεται" ταῦτα O& τῆς ἀλόγου ψυχῆς ὑπάρχει. 

10 ὅτι δ᾽ οὐ γίνεται διὰ τῆς λογιχῆς, σαφὲς ἐχ τοῦ uy εἶναι αὐτὸ ἐν ὑποχει- 

μένῳ. ἀποροῦσι δέ τινες λέγοντες “εἰ διὰ τῆς ἀλόγου ψυχῇς τὸ γελαστιχὸν 
γίνεται, ἐπ πε ἢ" ol μύες χαὶ τὰ νεῦρα αὐτῆς εἰσιν, ἃ συνερχόμενα ποιεῖ τὸν 

τοιοῦτον τρόπον, Beene τὸ γελαστιχὸν χαὶ ἐπὶ τῶν ἀλόγων ϑεωρεῖσϑαι" 

ἔχουσι γὰρ χαὶ ταῦτα νεῦρα χαὶ μύας᾽. φαμὲν δὲ πρὸς τοῦτο ὅτι πρῶτον 

15 μὲν ἔστι χαὶ ἄλλα ζῷα Ὑελαστιχά, ὥσπερ ἱστορεῖ ὁ ᾿Αριστοτέλης ἐν τῇ 
ι 

Περὶ ζῴων περὶ τοῦ ἐρωδιοῦ. δεύτερον δὲ οὐχ ἐν πᾶσι τοῖς ζῴοις ὁμοίως 

ἐνεργεῖ ἢ ἄλογος VOLT ἐπεὶ ὀφείλει ἢ ὑλαχὴ τοῦ χυνὸς ἐπὶ πάντων τῶν 
\ 

ζῴων διήχειν, ἐπειδὴ ἔχει ὁ ἄνϑρωπος μύας χαὶ νεῦρα ὥσπερ χαὶ ὁ χύων, 

δμοίως δὲ χαὶ ὃ υυχηϑυὸς τοῦ βοὸς χαὶ ὃ χρευξετισμὸς τοῦ ἵππου. ἰδιό- 
ν» σ \ 20 τητες οὖν ὑπάρχουσι τῆς ἀλόγου Ψυχῆς ἐν ἐχάστῳ εἴδει. ὅτι δὲ τῆς φυτι- ἢ 

χῆς οὐχ ἔστι τὸ γελαστιχύν, τοῦτο ὁμολογεῖται" τρεῖς γάρ εἰσιν αἵ δυνάμεις 
αὐτῆς, ϑρεπτιχὴ αὐξητιχὴ γεννητιχή. μία δὲ τούτων τὸ γελαστιχὸν οὐχ 

ἐργάζεται’ συγχαταϑετέον οὖν τοῖς προειρημένοις. 

25 [ept scuuBeByxzotos. 

΄ ΄ τὶ - . 4 a as ‘ 5» ΄ 5» ~ aed 

Ot δρισμοὶ tod συμβεβηχόύτος ἀποδιδόασι τὴν ὀφειλομένην αὐτῷ τάξιν" 
ΕΝ ~ “ v , > \ 2 \ " ΄ ΄ ΄ ΕῚ 

δηλοῦσι γὰρ Ov τοῦτο San oae ἀβληχρὸν χαὶ ἀμενηνόν". τί γάρ ἐστι 
> , ~ ~ , συμβεβηχός; ὃ γίνεται xal ἀπογίνεται χωρὶς τῆς τοῦ ὑποχειμένου 

jt 

φϑορᾶς. ἀποροῦσι δέ τινες λέγοντες διὰ τί ἐπὶ tod συμβεβηχότος 211- 
7 v ~ > Ψ 

30 παρέβη τοὺς any (Ope υμένους χανόνας- * ὁμωνύμου γὰρ OVTOS αὐτοῦ οὐχ ELTE 

ὃ xal] ei -V παρὰ] περὶ T 4 ἐφευρέϑησαν] νενομοϑέτηνται K 4. ὃ διὰ 

τοῦ Τροφωνίου παρ.] cf. Athen. XIV p. 614A 6 προχόπτοντος] προιόντος Καὶ 

αν om. TV 9 μυιῶν TV 10 τῆς λογικῆς Paris. 2089: τοῦ λογινοῦ KTV 

10 λέγοντες ὅτι K 12 ta νεῦρα xat ot uw. colloc. T pies (const.) TV 

αὑτῆς om. Καὶ 13 ὀφείλει δὲ V τῶν ἀλόγων Paris. 2089: τοῦ ἀλόγου KTV 

14 ταῦτα om. TV 15 γελαστιχά om. V ὁ om. KT tH] τῷ Καὶ 

16 Ilept ζῴων] testimonium est fictum, cf. Hist. an. 03 p.593b1 De part. an. [ 10 

p- 67348, 28 ἐροδιοῦ V 18 ἐπειδὴ δὲ V χαὶ om. KT 19 6 om. T 
υυκησμὸς V χρεμμετισμὸς T 20 ἀλόγου] ἑκάστου KT 20. 21 τῆς φυτιχῆς 

Urb. 35: 7 τῆς φυτικῆς in mrg. K: τῆς φυσιχῆς KTV 21 ὡμολόγηται V 

24 πρᾶξις Aa’ K: om. TV (p. 200,8) 28 τὸ συμβ. V 
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~ , »ν 
e 

ποσαχῶς λαμβάνεται, οὔτε περὶ ποίου σηυαινομένου ἐστὶν ὃ Ke 
5 , ~ gg Po 5 ~ \ la 5 ΄ AY 5 x 

εὐθέως τῆς διδασχαλίας αὐτοῦ tov τρόπον ἐπήγαγεν. ἔστι δὲ εἰπεῖν πρὸ 
\ ~ 

ὺ 
, σ aaa ~ ῸΦ»» 5 ~ a κ᾿ 

τούτους ὅτι τὸ ποσαχῶς παρῆχε διδάξας τοῦτο ἐν τοῖς φϑάσασι" διττ 
δ ΙΝ ἘΝ > - — . Ἢ ἘΞ ~ m= ᾿ - ΝΥ γὰρ αὐτὸ εἶναι εἶπε, χωριστὸν χαὶ ἀχώριστον. περὶ ποίου δὲ ans 

λέγει, οὐχ ἐξέϑετ 2 Pipes περὶ πάντων τῶν συμβεβηχότων διαλαβεῖν" 

τότε ὃὲ λέγομεν περὶ ποίου σημαινομένου ΓΟ τεῦς: διαλαβεῖν, ὅταν οὐ 

διδάσχωμεν oa ὅλων τῶν φωνῶν. 

Τριχῶς οὖν αὐτὸ ἀποδίδωσι: φησὶ γὰρ ὅτι συμβεί βηκός ἐστιν ὃ 
γίνεται χαὶ ἀπογίνεται χωρὶς τῆς τοῦ ὑποχειμένου sepa ἑτέρως 

δὲ ὃ ἐνδέχεται τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν ἢ μὴ OT ἄρχε ιν, ἐξ ἀποφάσεως 
δὲ ὃ οὔτε γένος οὔτε εἶδος οὔτε διαφορὰ οὔτε ἴδιον δύναται εἶναι. 
ἐπειδὴ δέ τινες πειρῶνται χαχίζειν τοὺς ἀποδεδομένους δρισμούς, φέρε τὰ 

φ ee 5 Ἀκι σον res x > or en ~ »» ~ πον" 

ἐξ αὐτῶν λεγόμενα παραϑησόμεϑα, et ὕστερον τοῖς ἐξ αὐτῶν ῥηϑεῖσι 

πρέπουσαν ἀπολογίαν ἀποδώσομεν. φασὶ OF τὸν πρῶτον δρισμὸν ἐλλείπειν 
, ra \ ~ a\ ὉΣ 5 Le \ > Ἁ ‘4 \ 

χαὶ περισσεύειν. ἐλλείπειν OF οὕτως: Ef ὁ ὁρισμὸς οὗτος τὰ γινόμενα χαὶ 

ἀπογινόμενα συυβεβηχότα δηλοῖ, μόνα τὰ χωριστὰ σημαίνει οἷον τὸ λευχόν᾽ 

δύναται γὰρ ἐν ἐμοὶ γενέσϑα: χαὶ ἀπογενέσϑαι γι: τῆς τοῦ ὑποχειμένου 

φϑορᾶς, τὸ ay τ δὲ οὐ γίνεται χαὶ ἀπογίνεται χωρὶς τῆς τοῦ ὑποχειμένου 
φϑορᾶς οὔτε γὰρ ἀπογίνεται τὸ μέλαν τοῦ Αἰϑίοπος περιόντος τοῦ Αἰϑίοπος, 
‘ 

ΠΩ 

y- 

ὁμοίως οὐδὲ τοῦ χόραχος. ἔστι GE πρὸς τοῦτο εἰπεῖν ὅτι τῶν συμβεβη- 

χότων τὰ μὲν ἐπινοίᾳ χαὶ ἐνεργείᾳ χωρίζεται, τὰ OF μόνῃ ἐπινοίᾳ" ἐνεργείᾳ 

μὲν χαὶ ἐπινοίᾳ τὰ ESS (δύνασαι γὰρ xat ee ἀποχωρίσαι τὸ λευχὸν 

τὸ ἐν ἐμοί, δύνασαι χαὶ ἐπινοίᾳ), ἐπινοίᾳ ὃὲ μόνῃ τὰ ἀχώριστα" τὸ γὰρ 

μέλαν τοῦ Αἰϑίοπος δύνασαι ἐπινοίᾳ νοῆσαι ἀπογινόμενον aus τῆς τοῦ 
r ΄ rt ~ > 1 ΄ \ Ὶ. 7 > , >. , 
ὑποχειμένου φϑορᾶς" εἰ γὰρ νοήσεις λευχὸν Αἰϑίοπα ἐπινοίᾳ, οὐδὲν λυμαίνῃ 

τῷ ὑποχειμένῳ. προστίϑεσο οὖν. τῷ δρισμῷ τὸ ἐνεργείᾳ χαὶ ἐπινοίᾳ, χαὶ 
~ a 

οὐδὲν cdptoxstat ἐλλεῖπον συμβε pros ἐστιν ὃ γίνεται χαὶ ἀπογίνεται χωρὶς 

τῆς τοῦ ὑποχειμένου φϑορᾶς ἐνεργείᾳ ἣ ἐπινοίᾳ. περισσεύειν δέ φασιν 

i ἐχεῖνό φαμεν συυβεβηχὸς ὃ γίνεται χαὶ ἀπογίνεται χωρὶς 

τῆς τοῦ ὑποχειμένου φϑορᾶς, οὐχοῦν οὐ μόνον τὰ συμβεβηχότα συμπεριέλαβεν 

6 ὁρισμός, ἀλλὰ καί τινας οὐσίας. ἰδοὺ γὰρ ἢ ϑερμότης τοῦ τ αὐτὸς γίνεται 
χαὶ ἀπογίνεται χωρὶς ἘΣ τοῦ ὑποχειμένου φϑορᾶς, οὐσία ὃξ αὐτοῦ ἢ ϑερ- 

c μότης. εἰ δέ τις εἴποι ᾿ ἐὰν ἀπογίνηται ἢ ϑερμότης τοῦ πυρός, οὐ φϑείρετα 

τὸ ὑποχείμενον:᾽ φαμὲν οὐχί" ἄποιον γὰρ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐστι, τὰ δὲ 
Oro σώματα οὐ edetip eat. ὁμοίως χαὶ τὸ ψυχρὸν τοῦ ὕδατος γίνεται 211» 35 3 

3 τούτους] αὐτοὺς V ante διδάξας add. ὡς T διδάξας] p. 1,10 4 εἶναι om. V 

8 οὖν] δὲ Κα: te V φησὶ] p. 12,24 10 δὲ om. V τὸ αὐτὸ KV 11 οὔτε 

διαφ. post εἶναι colloc. KT 12 ἀποδιδομένους T 13 ἐξ] παρ᾽ T 14 δὲ om. V 

τὸν 6p. τὸν πρῶτον T 15 6 om. V 16 δηλοῖ συμβ. colloc. TV 18 
ἀχώριστον.---ῳϑορᾶς (19) om. KV 19 παριόντος Καὶ alt. τοῦ αἰϑίοπος om. KT 

20 ἔστι] ἔτι V 21 évepy. χαὶ ἐπιν. colloc. T χωρίζονται T 22 ante zat 

évepyeta add. xat ἐπινοία (δύνασαι χαὶ ἐπινοία v. 23 om.) V 25 τῇ ἐπινοία T 

λυμαίνει Τ' 26 προστίϑεσο scripsi: προστίϑεται libri 27 ἐλλείπων T 28 ante évepy. 

add. 7 V 29 ef Paris. 2089: om. KTV 33 εἰ---ϑερμότης om. V οὐ om. T 
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᾿ . , κι ~ ~ ΄ , ~ i! δ᾿ wt \ 3 

χαὶ ἀπογίνεται χωρὶς τῆς τοῦ ὑποχειμένον φϑορᾶς, συμβεβηχὸς δὲ οὐχ 
sy > , ~ Or ΄ \ ’ 7 σ ν» σ 5 

ἔστιν, ἀλλ᾽ οὐσία τοῦ ὕδατος. λέγομεν ὃξ πρὸς τούτους ὅτε οὔτε ὅλως ἅπο- 
- , ε 5 yv \ ΕΥ̓ΡῪ. \ 

ρίας ἥψαντο; φανερὰ γάρ ἐστιν. ἢ emthuors ἔστι yap τὸ ψυχρὸν οὐσία xat 

EN. ἀλλ οὐ des τὸ wae πρὸς μὲν γὰρ τὸ Udwo οὐσία ἐστίν 

᾿Ὶ ΄ » , » \ © BBs 5. > 

οὐσία ἐστὶν ven yap Uepyotytos οὐχ ( 
> 

τοῦ πυρὸς συμβεβηχός ἐστιν. ἄλλως τε οὐ το τον νον τὰ τοιαῦτα ὁ 

% δρισμός: ἐν yap τῷ λέγειν χωρὶς τῆς τοῦ ὑποχειμένου ὡ-.. δηλοῖ 
, ΄ , 5 v 10 ὅτι φϑείρεται τούτων τὸ ὑπ a ἐξ οὗ γὰρ ἔχε: φϑορὰν ὅχως τὸ ὗπο- 

χείμενον, πάντως φϑείρεται, χἂν ur, ὅτε ἀπογίνεται τὸ συμβεβηχός. εἰ οὖν 

οχείμενον τοῦ πυρὸς χαὶ τοῦ ὕδατος ἄφϑαρτον Ss ταῦτα οὕτως ἔχει, τὸ δὲ 

ὑπάρχει (ἄποιον γὰρ adv» ἐστι τὸ σῶμα, xat τὰ arom οὐ φϑείρεται), 

σαφὲς ὅτι οὐ συμπεριέλαβεν 6 δρισμὸς τὰ τοιαῦτα" λέγει γὰρ τὸ ὑποχεί- 

15 μενον φϑειρόμενον, τούτων ὃὲ ἀφϑαρτόν ἐστι τὸ ὑποχείμενον. 
"ἢ - ΄ ΄ - \ ΄ \ τ ,ὔ » = " > 

Τῶν τοιοῦυτων UTOVOLWY TOY OOLOWOV ἐλξυῦερ ONWOAVTES OSCE χαὶ oT 

ἑτέραν ἀπορίαν (eee λέγουσι yap τινες" εἰ οὐδές τοτέ τι τῶν ὄντων τῆς 

ἑαυτοῦ ἀπωλείας ἐφίεται (κἂν γὰρ εἴπῃς τὰ ἀλογα ἑαυτὰ ἀπόλλυσιν ἀπὸ χρὴ- 

υνοῦ πηδῶντα ἣ εἰς ὕδωρ garage Ὁ οὐ τῆς ἀπωλείας ἐφ = τὰ τοιαῦτα 

90 ποιοῦσιν, GAR 7 διὰ διωγμὸν ἑτέρων ἀλόγων ἢ διὰ ϑυμόν: xata συμβε Byxas 
yap ἑαυτὰ ἀπόλλυσι), πῶς τὰ συμβεβηχότα ἑαυτὰ ἐφίεται ἀπολλύειν; ὅτι 

δὲ ἑαυτὰ ἀπολλύει, σαφὲς ἐντεῦϑεν" εἰ ἐν ὑποχειμένῳ ἐστὶ τὰ συμβεβηκότα, 

ἀπόλλυσι ὃξ τὸ ὑποχείμενον, ὁμολογουμένως χαὶ ἑαυτὰ ἀπολλύει. πῶς δὲ 

ἀπόλλυται τὸ ὑποχείμενον, λέξομεν: ὃ ExttAds epee ἀπόλλυσι τὸ ὕπο- 

25 χείμενον: ἀμήχανον γὰρ αὐτὸν ἀπογενέσϑαι χωρὶς τῆς φϑορᾶς τοῦ ὕποχει- 
> ἡ x c [4 5 ~ X ὩΣ A Vv a AS 

μένου" εἰ οὖν TO ὑπηχείμενον αὐτῷ πὸ δ, ὅν αὐτὸν ἀπολλύει. ἐστι ὃξ 
= ~ ΝΣ = ee c7 RDS ἘΞ. fale Ld ce ean OS os ὃ ow Me ἐν ὦ πεν ας ὅτι οὐδὲν τῶν Boe sane ἑαυτὸ ἥδεται φϑεῖραι, 

(ap αὐτὸ ἀποὰ- 2 

s —_ 

ς, N- “¢ 
Pease 

< ° cy 2 0) τὶ o- al 

aoe 
x ge Ἔ o τι ῶ τ' -G 

ς- ΟΣ 
-δ' 

R - ἝΝ Ὡ c RQ Qa Cc Ω το 
ΕΙΣ eo 

ΡΩΝ Φ uv 

5 \ ao 

λύει, ΟἿ iets χαὶ τ ΕΝ OT oO”. 

» oD 

ΡΩΝ a Pad 

in? 4 

wy τὴ Cc 
oO 
@ 

ra 
o- ay 2 c if a 

oO 
τ R ” a a - - ἷ 

80 ἢ ὃὲ ὑγιὴς χρᾶσις συμμετρία: ταῦτα δὲ ἐναντία ε 

ν συυμετρίαν φϑεῖραι, φϑείρουσα ὃὲ αὐτὴν χατὰ συμβεβηχὸς φϑείρει χαὶ 

τὸ ὑποχείμενον, φϑείρουσα G& τὸ ὑποχείμενον χαὶ ἑαυτὴν φϑείρει. οὕτω χαὶ 
΄ ae » ~ ς ΄ 5 aI 

ἢ φαλάχρα οὐ τὸ ἴδιον ὑποχείμενον φϑείρει, λέγω δὴ τὴν χεφαλήν, ahha 

τὴν ἀντιχειυένην αὐτῇ δασύτητα τῶν ΡΟΣ 

( ὃς | πάλιν ἀτελῶς ἔχει: τος γὰρ συμβεβηκός 212° 

ἐστιν ὃ ἐνδέχεται τῷ αὐτῷ ὑπάρ pxet ν ἣ μὴ Sma pNete τοῦτο ὃὲ 

οὐ συλλαμβάνει τὰ ἀχώριστα συμβε τος τα οὔτε γὰρ ἐνδέ ἔχεται wn ὑπάρ- ι 

yew αὐτά: τὸ μέλαν γὰρ τοῦ Αἰϑίοπος οὐχ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν τῷ 

6 zat om. Καὶ 7 ἄνευ---πῦρ om. KT 11 κἂν] zai K? ἀπογίνηται V 
- αὐτῶν om. V τὸ σῶμα-- φημὶ δὲ (p. 207,18) om. V 19 χρυμνοῦ T 

jpeva Τ᾿ 20 τὰ τοιαῦτα] ταῦτα T 21 συμβεβ.] συμβάντα T 21. 22 ἀπόλλειν 

ἀπόλλει libri 22 ἐντεῦϑεν Par. 2089: ἔνϑεν KT 24 λέξωμεν T 

πολλύει (alt. 1.) T 29 Gu om. T 30 ef οὖν ἡ (ut videtur) K! 33 δὴ] 

ab 34 αὐτῇ om. Καὶ 81 συλαμβάνει T 

διπ 
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Aids = a alee: θεῖν ΡΝ aaa Wear ἐν, , ? on 

ἰϑίοπι. δεῖ οὖν προσϑεῖναι ὅπερ χαὶ τῷ πρώτῳ προσεϑήχαμεν “7, ἐνεργεία 
‘ fe 

ae ae. τ ον, ee ee ἌΝ me Β- ὩΣ ” ᾿ = 7 

7 STLVOLA. . 0 τρίτος OS OYsoo0v OUTS ορισυος EGTLY* οὔτε {40 οι ὁρισμοὶ 

S nS Q- a Q- Φ < a 2 
Py τὰ μὴ ὄντα τινὶ δηλοῦν βούλονται, a χαξλει δριζόμε τὲ το Op τ τινι ΠΩ 3 OVTEL, OA ae er opt SOSVO! TOV 

Vv ϑ Vv = lod Vv Cc » Ss “A Vv 

ἄνϑρωπον οὔ φαμεν ὅτι ἀνϑρωπός ἐστιν ὃ οὐ πέτεται οὔτε ὑλαχτεῖ οὔτε 
΄ : \ δ τ a) pte ΄ “- 5 Η = 

5 χρεμετίζει, ἀλλὰ τὰ ὄντα αὐτῷ λέγομεν, ζῷον λογιχὸν χαὶ τὰ τοιαῦτά. ὁ 
ic a e Bi eat nN my. ἜΣ: 2) ae 5.3, κα Fie Va tn ΄ 

οὖν ὁρισμὸς οὗτος ἃ ἔχει οὐ λέγει, ἀλλ ἃ οὐχ ἔχει’ συμβεβηχός ἐστιν 
a v ΄ a τὸ » " > a ~ 

pee eri? 8s οὔτε εἶδος οὔτε διαφορὰ οὔτε ἴδιον δύναται εἶναι 
a os Cas, Ω Ὁ ΄ a1 93 vs 

* % τὸ γὰρ ϑεῖον διὰ τοῦτο ὁρίσασϑαι οὐ ἀπέ ἐπειδὴ τί ἐστιν οὐχ οἴδα- 
Ca A ΝΑ ΄ Ἁ ’΄ o ΄ ’ “ 

μεν. λέγουσι δέ τινες “διὰ τί μὴ πάσας τὰς φωνὰς οὕτως ὡρίσατο, ἀλλὰ μόνην 
, Ἁ L4 ] \ a > ~ Ω͂ 10 τὸ συυβεβηχός:. πρὸς οὺς ἐροῦμεν ὅτι ε ΠΕ, ἥμαρτε προσάπαξ 6 [lope 

οὖχ ἔδει αὐτὸν χαὶ πανταχοῦ ἁμαρτῆσαι. ἔπειτα χαὶ εἰ οὐχ ἣν τὸ τοιοῦτον ὕφ᾽ 
ἁμαρτίαν ἀγόμενον, ἀλλ᾿ οὖν ὅμως ἐπὶ τῶν ἄλλων φωνῶν οὐχ ἠδύνατο οὕτως 
δρίσασϑαι- εἴρηται γὰρ ἡμῖν ὅτι τὰ ἀμφίβολα ἐξ. ἀυφιβιλὼν οὐ πιστούμεϑα, 
NO Te δ ΄ \ ~ > me τ 
ἀλλ᾽ ἐξ ὁμολογουμένων: πρὸ τοῦ οὔν παραδοῦναι ἦ υἂς τὸ εἴδος χαὶ oe 

id 
Ms ae τ [Ὡ»} Φ σι ® @ 15 hotrovs φωνὰς πῶς es εἰπεῖν ἐπὶ TOD Ἰόνους γένος 

” ~ YN v ~ ~ 

οὔτε διαφορὰ οὔτε ἴδιον οὔτε συμβεβηχὸς Ondpyer’; τὸ τοιοῦτον δὲ ποιοῦν- 
= 3 ΄ . IF 3 yy σ v 2 4 ΄ 

τες ἀμφίβολον ἐξ ἀμφιβόλου ἐμέλλομεν πιστοῦσϑαι, ὅπερ ἄτοπον. ἐπὶ μόνου 
Ax = wl ΄ >) ~ ~ a ΄ 

δὲ τοῦ ἐσχάτου, φημὶ ὃὲ τοῦ συμβεβηχότος, τὸ τοιοῦτον ποιῆσαι δυνάμεϑα. 

ρ. 1531 Δύναται δὲ ἐπινοηϑῆναι χόραξ λευχὸς xat Αἰϑίοψ ἀπο- 
~ 

20 βαλὼν τὴν χροιὰν χωρὶς φϑορᾶς τοῦ ὑποχειμένου. 

.,~ 3 VES ‘ - 4 " ‘ ‘ es 

Τοῦτο ἐπιλύει τὸ ἀπορούμενον" πρὸς γὰρ τοὺς λέγοντας μὴ ἀπογίνεσϑαι 

τς πο βρη ΝΣ ἘΣ as hone oe eae fe 2 tiny 
τὰ ἀχώριστα χωρὶς τῆς τοῦ ὑποχειμένου φϑορᾶς φησιν ὅτι δυνατὸν ἐπινοία. 

τῇ ae eee SNe ~ ΄ ἜΤ eT γ΄ , x \ ~ 

στέον δὲ ὡς οὐδεὶς THY ὁρισμῶν ὑγιῶς ἔχει" σχόπει γὰρ τὸν πρῶτον 
, a ae Boake Pci eh ee cal KOLA πο vO Cea Σ᾿ τα Ξ 

τί λέγει’ συμβεβηχός ἐστιν ὃ. γίνεται χα! ἀπογίνεται χωρὶς τῆς 
- ~ oe δ: 4 Ni ~ a 24 ΡῈ x 4 =A el oe , c wv ~s lA 

95 τοῦ ὑποχειμένου φϑορᾶς 7 ἐνεργεία ἡ ἐπινοια. O Ἢ MOE σὺν- 

ὄξσμος es συμπ εχτιχὸς νοεῖται 7 διαζευχτιχός: χαὶ εἰ μὲν συμπλεχτιχός, 
[5 

x \ 

ἵν᾿ ἢ οὕτως ᾿ καὶ ἐνεργείᾳ χαὶ ἐπινοία᾽, ψεύδεται ὃ ὁρισμὸς οὗτος ἐπὶ τῶν 
΄ » Ὁ “ 

® ἀχωρίστων συμβε paren (οὔτε yao τὰ ἀχώριστα ylveta χαὶ ἀπογίνεται 
2 

~ ¢ 

ἐνεργείᾳ καὶ ἐπινοίᾳ χωρὶς τῆς τοῦ ὑποχειμένου φϑορᾶς, τὰ μέντοι χωριστὰ 
~ , ΄ , ~ ΄ 

30 τοιαῦτά ἐστιν)». εἰ δὲ διαζευχτιχός, οὐχ εὑρίσχεται τὸ τοιοῦτον ὁρισμὸς 
IG >. ΄ Ξ Ἂ pan bY Soe hr Oe a can Fie, \ δὰ \ aoe Ω͂ = 

ἀλλὰ διαίρεσις" δρισμοῦ γὰρ ἔργον ὑπάρχει: τὸ συνάγειν τὰ πολλὰ εἰς Ev τι, 
ἘΠ \ οὗ 26 : τον τΞ λλὸ me a ai a es gle os rae amet 5 

τὸ €6 ενος πολλᾶ πόοῖξιν- τοιοῦτον OF χᾶϊὶ TO τροχξίμενον | 

\ \ Ἁ > Ἃ 3 , σ QS. e A ~ e ~ ΡΞ, 9 

μι τὐὐροῖ ἐνεργείᾳ ἣ ἐπινοίᾳ, ὅλαι δὲ αἱ φωναὶ τῶν ὁρισμῶν ἐπὶ 212. 

ἐνὸς ϑέλουσι λέγεσϑαι, χαὶ οὐχ ἐπὶ διαφόρων. 4 αὐτὸς λόγος ual ἐπὶ τοῦ 

35 δευτέρου: ἔχει γὰρ τὸ ἐνεργείᾳ ἢ ἐπινοίᾳ. περὶ ὃὲ τοῦ τρίτου ὡς χαχῶς 

ἔχξι ἐν τῇ ϑεωρίᾳ ἡμῖν δέδειχται. 
‘ 

2 δὲ om. Καὶ 8 ante τὸ yap ϑεῖον lacunam signavi τοῦτο] τοῦ T 8 et 13 

ὁρίσϑαι T 13 εἴρηται] p. 188,14 ἀμφίβολα] ἀμφιβαλλόμενα T 19 ante χόραξ 

add. zai Porph. 20 χρόαν V 22 φησὶν ὅτι δυνατὸν Paris. 2089: δύναται KTV 

27 χαὶ ἐν. καὶ éxev. Paris. 2089: om. KTV 29 ἐπινοία zai évepyeta colloc. KT 

91 ὁρισμὸς TV συνάγον TV 32 διαιρέσεως Paris. 2089: διαίρεσις KTV 

ποιοῦν T 94 οὐχ om. V 85 ἐπιν. 7 évepy. colloc. V 36 δέδεικται] expl. V 
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Περὶ χοινωνιῶν zat διαφορῶν τῶν πέντε φωνῶν. 

R εἰ J. a <= ~ ἐν Ἔ o a Ox we) R ον 
8 a @ Pal a, SP < ec [0] ἁ τὸ λόγῳ δημιουργῆσαι τὰς πέντε 

φωνὰς φέρε τὰς χοινωνίας ae χαὶ τὰς διαφορὰς ταραυ βήμτυν χαὶ 

ἔδει μὲν ὅσον ἕν ἀν τὸ ἐντελῶς μαϑεῖν ἡμᾶς τὰς πέντε φωνὰς τέλος 

‘page αὐ κοι οἷὸς χαὶ τὰς τούτων χοινωνίας χαὶ διαφοράς =) GX ἐπειδὴ 

πρὸς εἰσαγομένους ἐποιεῖτο τὸν λόγον, ἀναγχαῖον ἡγήσατο χαὶ ταύτας παρα- 
δοῦναι. ἰστέον δ᾽ ὅτι τὰ πράγματα οὔτε πάντῃ χοινωνοῦσιν ἀλλήλοις οὔτε 

πάντῃ διαφέρουσιν, ἀλλὰ χατά τινα wey χοινωνοῦσι χατά τινα δὲ διαφέ Ὡς 

1 χαὶ χοινωνοῦσι usv χαϑὸ ἐχ μιᾶς ἀρχῆς ἤρτηνται, διαφέρουσι δὲ χατὰ τὴν 
ὕλην. δισσῶν ὃὲ οὐσῶν τῶν χοινωνιῶν zat τῶν διαφορῶν, χαϑολιχῶν τε 

χαὶ μεριχῶν, τὴν πρώτην τάξιν εἰλήφασιν at χαϑολιχαί. ἀλλὰ τῆς δια- 
- - 

φορᾶς ἀξία ἢ χοινωνία mpotattecdat ἔοιχε γὰρ τῇ ἀπορία" ἐν 14p τᾷ 

δειχνύειν ὅτι πᾶσαι χοινωνοῦσι χατὰ ἕν τι συνάφειαν αὐτῶν xat ἕνωσιν 

15 ποιεῖται, τὸ 6& ἕν τι εἰπεῖν τὰς πέντε φωνὰς ἀπορίας ἐστὶν ἔργον ἀπορήσΞξι 

γάρ τις διὰ τί at πέντε φωναὶ ἕν τί εἰσιν. ἔοιχε ὃὲ tH λύσει ἢ διαφορά" 

δείχνυσι γὰρ ὅτι ἕν τι οὔχ εἰσιν χαὶ ἐν τῷ δειχνύξιν ὅτι ἕν τι οὐχ εἰσι τὴν 

ἀπορίαν λύει. εἰ προηγεῖται οὖν ἢ ἀπορία τῆς λύσεως, προηγήσεται ἄρα 
ἢ χοινωνία τῆς διαφορᾶς. 

30 Φησὶν οὖν ὁ [Πορφύριος ὅτι χαϑολιχὴ χοινωνία αὐτῶν ὑπάρχει τὸ 
χατὰ πλειόνων πάσας τὰς φωνὰς χατηγορεῖσϑαι" χοινωνοῦσι γὰρ χατὰ τοῦτο, 

χαϑὸ πᾶσαι χατὰ πλειόνων χατηγοροῦνται. διαφέρουσι δὲ χαϑὸ οὐ πᾶσαι 

τοῦ αὐτοῦ ὑποχειμένου χατηγοροῦνται" at μὲν γὰρ τῶν εἰδῶν χατηγοροῦνται 

ὡς τὸ γένος χαὶ ἢ διαφορὰ χαὶ τὸ συμβεβηχός, αἱ ὃὲ τῶν χατὰ μέρος 

τῷ qn ὥσπερ τὸ ἴδιον χαὶ τὸ υὲν 6 [Πορφύριος μίαν χοινωνίαν 

χαὶ μίαν διαφορὰν παρ χάστῳ σχέλει προσϑήχην ποιησό- 
μεθα: φέρε γὰρ χαὶ ἑτέρας χαϑολιχὰς χοινωνίας χαὶ διαφορὰς tee την 

χαὶ πρῶτόν Ye τὰς χοινωνίας. χαϑολιχῶς πάλιν χοινωνοῦσιν, ὅτι πᾶσαι 

ὁμώνυμοί εἰσι. τρίτην χοινωνίαν πάλιν αὐτῶν ὁρῶμεν, ὅτι πᾶσαι ἐν μιᾷ 

30 χαὶ ἐχάστῃ χατηγορία ϑεωροῦνται" εἰ γὰρ. γένη εἰσὶν at χατηγορίαι, πάντως 

χαὶ τὰς ἄλλας φωνὰς συνεισφέρουσιν" | ὅπου γὰρ γένος, ἐχεῖ χαὶ αἵ 218- 

ὑπόλοιποι φωναί, τετάρτην ἔτι ὁρῶμεν χοινωνίαν τὸ εἶναι πάσας ὅρους 

τῶν χατὰ φιλοσοφίαν φωνῶν: πᾶσαι γὰρ at χατὰ φιλοσοφίαν 
φωναὶ εἰς αὐτὰς περατοῦνται χαὶ ἐχτὸς αὐτῶν οὐχ ἔστιν ἑτέρα. πέμπτη 

1 ante titulum add. ἀρχὴ σὺν ϑεῶ τοῦ δευτέρου τμήματος Καὶ τῶν χοιν. χαὶ τῶν 

ιαφ. Τ' 3 αὐτῶν post παραϑησ. colloc. K τὰς (ante διαφορὰς) om. Κα 

ὃ πέντε om. K 6 pr. zat om. Κα 11 τῶν Gag. χαὶ τῶν xotvwy. colloc. Καὶ 
18 ἀξιοῖ Τ' 14 δεχνύειν T 15 ἐστὶν om. Καὶ 16 λύσει] ὕλη K 
17 εἰσὶν] ἔστι (bis) Καὶ 18 προηγεῖται (alt. 1.) T ἄρα om. K 23 τῶν 

scripsi: αὐτῶν KT 26 προέϑετο T 26. 27 ποιησόμεϑα Paris. 1973: ποιού- 

peta KT 30 χατηγορίᾳ om. Καὶ ϑεωροῦνται Paris. 2089: xatyyopodvtat KT 



10 

30 

DAVIDIS IN PORPHYRII ISAGOGEN ec. 32 [Porph. p. 13,1. 10. 20] 209 

αὐτῶν χοινωνία ὁρᾶται τὸ συνεισάγειν χαὶ συναναιρεῖν ἀλλήλας: ὅπου yao 

ἐστι μία φωνὴ τούτων, ἐχεῖ εἰσι χαὶ αἱ λοιπαί, ὅπου δὲ ula ἐκλείπει 

ἐχεῖ χαὶ πᾶσαι ἐχλείπουσιν. εἰρηχότες τὰς χοινωνίας χωρήσωμεν χαὶ ἐπὶ 

τὰς διαφοράς. δευτέρα διαφορὰ ὑπάρχει αὐτῶν ὁ τρόπος τῆς χατηγορίας" 

{ ἐστι χατηγοροῦνται eee τὸ γένος xual τὸ εἶδος, al 

ἴ ἐστιν ὥσπερ ἢ διαφορὰ χαὶ τὸ ἴδιον χαὶ τὸ συμβεβηχός. 

τρίτη διαφορὰ αὐτῶν ἐστιν of διάφοροι δρισμοί: ὧν γὰρ διάφοροι οἱ δρισμοί, 

τούτων διάφοροι χαὶ at οὐσίαι. ἘΠ δὲ διαφορὰ πάλιν ἐστὶ τὸ ἐχ διαιρέ- 
>) ‘ > \ ¢ 

σεως αὐτὰς εἶναι" τὰ γὰρ Ex διαιρέσεως O peace διάφορά ἐστιν εἰς τὸ αὐτὸ 
\ 3 la ΄ 

γὰρ οὐ διαιρεῖταί τι. reams διαφορά ἘΣ τὸ μὴ σημαίνειν αὐτὰς ἀλλήλας 

χατὰ τὸ αὐτό" τὸ γὰρ γένος οὐ σημαίνει χαὶ εἶ Ss OS χατὰ τὸ αὐτό. τὰ μὴ 
> 7 “3. = x Fit RN > > ΄ 

δυνάμενα οὖν εἰς ἄλληλα λαμβάνεσθαι διάφορά ἐστιν ὁμολογουμένως. 

p. 13,10 Κοινὸν μὲν δὴ πάντων τὸ χατὰ πλειόνων χατηγορεῖσϑαι. 

21 ~ > 5 , - 

Ex τῆς χοινωνίας χαὶ τὴν διαφορὰν λεληϑότως παραδίδωσιν ὁ Llop- 
Haas φησὶ γὰρ ὅτι κατηγοροῦνται χατὰ πλειόνων, GAR οὐχ ὁμοίως" τὸ 

psy γὰρ γένος χαὶ ἣ drag φορὰ χαὶ τὸ συμβεβηχὸς εἰδῶν χαὶ ἀτόμων xo 
γοροῦνται, τὸ δὲ ἴδιον χαὶ εἶδος ἀτόμων. χαχῶς οὖν τινες λέγουσιν ὅτι 

εἰς τρία τμήματα διαιρεῖται τὸ βιβλίον, ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τὰς οὐσίας αὐτῶν 
, ~ a , 5 Ὁ ~ Ὁ , 

διδάσχον, ἐν Ge τῷ δευτέρῳ τὰς χοινωνίας, ἐν GE τῷ τρίτῳ τὰς διαφοράς" 
\ 

ψεύδονται! γάρ’ Gua γὰρ τὰς χοινωνίας ual τὰς διαφορὰς παραδίδωσι. 
i 

p. 13,15 Τὸ δὲ ἄλογον. 

Τοῦτ᾽ ἔστιν ἢ διαφορά. χαταχρηστιχῶς ἄλογον αὐτὴν ἐχάλεσεν, ἔδει 
\ yap ἀλογότητα (εἰπεῖν). 

13,20 ᾿Αλλὰ προηγουμένως μὲν τῶν ἀτόμων, χατὰ δεύτερον δὲ Ρ. ) i ρ 

λόγον xat τῶν περιεχόντων τὰ ἄτομα. 

Φησὶν ὅτι ἐν τοῖς ἀτόμοις πρῶτον ϑεωρεῖται τὸ συμβεβηχός, εἶϑ᾽ 

ὕστερον ἐν τοῖς εἴδεσι" OY γὰρ τὸ λευχὸν xat ϑερμὸν ὁρᾶται ἐν τῷ 
Σωχράτει, χαὶ ἐχ τούτου τὸν ote λέγομεν λευχὸν ἢ ϑερμόν. 

Ἴσως δὲ ἀπορήσει τις λέγων ὅτι τὸ μὴ σημαίνειν αὐτὰς ἀλλήλας 

χοινωνία ὑπάρχει" ἰδοὺ γὰρ λέγω χατὰ τοῦτο χοινωνοῦσι, χαϑὸ εἰς ἀλλήλας 

οὗ λαυβάνονται. οὐχ ἔστι δὲ τὸ τοιοῦτον ἄπορον: ἐφ᾽ ὅλων γὰρ τῶν ὅμο- 

λογουμένων διαφορῶν ταὐτὸν δύναταί τις λέγειν: ἰδοὺ γὰρ λέγω χαϑὸ δια- 

φέρουσι πᾶσαι ἀλλήλων, χατὰ τοῦτο χοινωνοῦσιν. οὐχ ἔστι δὲ τὸ τοιοῦτον 
χοινωνίχ ἀλλὰ διαφορά τις. | 

1 συνεισάγ. Par. 2089: συνάγειν KT 2 χαὶ αἱ λοιπαί εἰσιν colloc. T ἐκλείπει 
Paris. 2089: ἐχχλείψει KT 3 πᾶσαι] αἱ λοιπαὶ Τ' 1 αὐτῶν om. K 

8 δὲ om. T 20 διδάσχων K 22 δὲ] γὰρ Καὶ 24 yap Paris. 2089: 

δὲ KT εἰπεῖν Paris. 1973: om. KT 25 αὐτόμων Καὶ 28 ϑερμὸν χαὶ 

λευχὸν colloc. T 34 τις om. T 

Comment. in Arist. XVIII 2. Day. Proleg. et in Porph. Isag. 14 
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Ripyxms 6 Πορφύριος περὶ τῶν χαϑολιχῶν χοινωνιῶν xat διαφορῶν 2183ν 

χωρεῖ χαὶ ἐπὶ τὰς μεριχάς. χαὶ πρῶτόν γε τὴν χοινωνίαν χαὶ τὴν διαφορὰν 

τοῦ γένους πρὸς τὴν διαφορὰν λέγει. σχόπει ὃέ, ὅτε μὲν περὶ τῶν χαϑο- 

λικῶν ποιεῖται τὸν λόγον, τὴν διαφορὰν μετὰ τὸ γένος τάττει, ὅτε δὲ περὶ 

5 οὐσίας ϑέλει διδάξαι, τότε τὸ εἶδος δεύτερον τοῦ γένους τάττει" τὰ iia 

πρός τι dua ϑέλει διδάσχεσϑαι. φησὶν οὖν ὅτι χοινωνεῖ τὸ γένος χαὶ 7 

διαφορά, χαϑὸ ἄμφω εἰδῶν χατηγοροῦνται. ἔτι δὲ χοινωνοῦσιν ὅτι τὰ 

χατηγορούμενα τοῦ γένους ὡς γένηυς ταῦτα χατηγοροῦνται χαὶ τῶν ὑπ 

αὐτὸ εἰδῶν, χαὶ τὰ χατηγορούμενα τῆς διαφορᾶς ὡς διαφορᾶς ταῦτα χατη- 

10 Ἰορεῖται καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτὴν εἰδῶν. χαλῶς λέγει ὡς γένους" τοῦτο yap 

λέγει ᾿ ἅτιν᾽ ἂν aie τοῦ γένους οὐσιωδῶς, ταῦτα χαὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτὸ 

ἰδῶν χατηγορεῖται᾽ " οἷον ἢ οὐσία τοῦ ζῴου οὐσιωδῶς χατηγορεῖται: τοῦτο δὲ 

χαὶ τοῦ ἀνθρώπου χατηγορεῖται. τὸ ἔμψυχον πάλιν χαὶ τὸ αἰσϑητιχὸν τοῦ 

ζῴου χατηγορεῖται" τοῦτο δὲ χαὶ τοῦ εἴδους χαὶ τοῦ ἀτόμου χατηγορεῖται" 
. bog, εἰ > ~ ΄ , 3 \ \ Le ες 

15 εἰ μὴ Ἰὰρ ταῦτα ἐπὶ τοῦ γένους λάβωμεν ἀλλὰ τὰ συμβεβηκότα αὐτῷ, τὸ 

εἶναι αὐτὸ δισύλλαβον, τὸ χαλεῖσϑαι αὐτὸ γένος, τὸ χαϑολιχῶς αὐτὸ λαμβά- 

νεσϑαι, οὐ συστήσεται ὃ λόγος" ταῦτα γὰρ τῇ οὐσία Epon αἰσὺ ητιχῇ 

ἐπισυμβέβηχε, τὸ χαλεῖσϑαι αὐτὴν γένος, τὸ δισύλλα αβον εἶναι, οἷον τὸ ζῷον, 

ὃ χαϑολιχῶς MES ahs ταῦτα OF τοῦ ἀνθρώπου οὐ pea ites 

20 ἐπειδὴ οὐσιωδῶς τοῦ γένους, τοῦτ᾽ ἔστι τῆς ΤΠ τς τ Rane οὐ 

χατηγορεῖται. ὁ αὐτὸς λόγος χαὶ ἐπὶ τῆς διαφορᾶς" τὸ γὰρ οὐσιωδῶς corm 

χατηγορούμενον τοῦτο χαὶ TOY ὑπ᾽ αὐτὴν ἜΣ χατηγορηϑήσεται" * * οὐσίαν ii ‘ i | liane 
) 

yap ἔχει τὸ λόγῳ χρῆσϑαι, φημὶ 68 τῷ ἐνδιαϑέτῳ τοῦτο δὲ χαὶ τοῦ 
See , \ ~ 3. - Dan) > v \ \ 
ἀνθρώπου χαὶ τῶν ἀτόμων χατηγορεῖται. ἐὰν οὖν einys τὸ συμβεβηχὸς 

no or αὐτῆς τὸ τετρασύλλαβον, τοῦτο οὐ χατηγορεῖται τοῦ ἀνθρώπου, ἐπειδὴ 

οὐσία αὐτῆς οὐχ ἔστι τοῦτο. χοινωνοῦσι πάλιν ὅτι ὥσπερ ἀναιρουμένου 
τοῦ γένους ἀναιρεῖται χαὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτὸ εἴδη, οὕτως ἀναιρουμένης τῆς δια- 
φορᾶς ἀναιρεῖται χαὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτὴν εἴδη. 

Elomi; τὰς χοινωνίας χωρεῖ χαὶ ἐπὶ τὰς διαφοράς. φησὶ δὲ ὅτι 
80 διαφέρει τὸ γένος τῆς διαφορᾶς, ὅτι τὸ μὲν γένος φύσει πρῶτόν ἐστὶ τῆς 

διαφορᾶς. ὅτι δὲ “φύσει πρῶτόν ἐστι, σαφὲς ἐχ τῶν παραχολουϑούντων 

τοῖς φύσει πρώτοις" συναναιρεῖ χαὶ οὐ συναναιρεῖται᾽ ζῴου γὰρ ὄντος ἔστιν 
ἄλογον χαὶ λογιχόν, ὥῴου δὲ μὴ ὄντος οὐχ εἰσὶ τὰ τοιαῦτα" λογικοῦ δὲ χαὶ 

ἀλόγου μὴ ὄντων ἔσται γένος" δύναται γὰρ εἶναι τὸ ζῷον, οὐσία pais 

35 αἰσϑητιχή, τῶν τοιούτων μὴ ὄντων. ἔτι συνεισφέρεται χαὶ od τ 
εἴ τι μὲν γὰρ λογιχόν, τοῦτο χαὶ ζῷον, εἴ τι δὲ ζῷον, οὐ τοῦτο χαὶ λογικόν. 

ἔτι διαφέρει ὅτι τὸ μὲν γένος | πλειόνων εἰδῶν χατηγορεῖται, ἣ δὲ ee 2146 

οὐ πολλῶν ἴσον τοῦ γένους. ὥστε οὖν χαϑολιχώτερόν ἐστι τὸ γένος τῆς 

5 τὸ γένος δεύτερον τοῦ εἴδους K 6 φασὶν Καὶ 9 ὡς διαφορᾶς om. Καὶ 

11 ἅτιν᾽ ἂν seripsi: εἴ τι δ᾽ ἂν libri χατηγορεῖται Καὶ 12 τοῦ ζῴου seripsi: 

τοῦ γένους KT τοῦτο --- χατηγορεῖται (18) om. K 18 ἐπιβέβηχε T 

22 ante οὐσίαν defectum signavi, addas οἷον tod λογιχοῦ τὸ λόγῳ χρῆσϑαι χατηγορεῖται 
23. 24 zat τοῦ ἀνϑρ. χαὶ τῶν ἀτόμων Paris. 2089: καὶ τῶν ἀτόμων τοῦ ἀνθρώπου (in ras.) K: 
καὶ τῶν ἀτ. καὶ τοῦ ἀνϑρ. Τ' 27 ὑπ᾽ αὐτὸ] ὑπ᾽ αὐτὴν K 88 τοῦ γένους] an τῷ γένει ? 
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διαφορᾶς. ἔτι διαφέρουσιν ὅτι τὸ τορος. 8 al 
is Ὁ μυ , , a 

ἢ δὲ διαφορὰ οὐ δυνάμει περιέχει τὸ γένος. ἔτι τὸ 8 ἐπ ὅτι τὸ υὲν 
’ 2) ~ Sy, ~ c s\ Ss ‘ ~ , 

yévos ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται, ἢ δὲ διαφορὰ ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστιν. 
Vv > »Ἥ9 l4 ~ ~ σ ΄ v ΄ὕ 

ἔτι διαφέρει τὸ γένος τῆς δ ρας; ὅτι ἐν ἐχάστῳ εἴδει πάντως ἕν γένος 
- > , A b) Ν 

5 ϑεωρεῖται, ἐν ἑχάστῳ δὲ εἴδει οὐ πάντως μία διαφορὰ ἀλλὰ πλείους" ἰδοὺ 
A 3 ~ 5 Cc ’ Δ \ ai ΜΡ ’ 

γὰρ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἕν μὲν τὸ ζῷον ϑεωρεῖται, πολλαὶ 6& at διαφοραί, 
‘ 

ONLY ϑνητὸν νοῦ xat emoty, Bas δεχτιχόν. 

ΕΠ ᾿Επειδὴ δὲ εἰρήχαμεν τὰς τοῦ φιλοσόφου χοινωνίας χαὶ διαφοράς, φέρε 
‘4 id ~ ΄ 

χαὶ ἡυεῖς eS ee te χοινωνίας χαὶ διαφοράς. χοινωνοῦσιν 

10 οὖν al διάφοραὶ χαὶ τὰ γένη, ὅτ' ὥσπερ τὰ Ἵν συμβάλλεται τοῖς δρισμοῖς, 
΄σ " ᾿Ν Vv ~ 

οὕτω χαὶ αἱ διαφοραί. ἔτι χοινωνοῦσιν ὅτι τὰ δύο ἁπλᾶ ἐστι. χοινωνοῦσι 
‘ ΄ σ \ Cos) ὦ > ΄ » 

δὲ πάλιν ὅτι μέρη συνθέτων εἰσὶν ἁπλᾶ ὄντα: 6 γὰρ ἄνϑρωπος σύνϑετος" 
{A rN ~ 5 , A ~ \ \ Lé > / aX σ , 

μέρη δὲ τοῦ ἀνθρώπου τὸ ζῷον καὶ τὸ λογιχόν. διαφέρουσι δὲ ὅτι δύνα- 
> , 

ται τὸ γένος προχόψαι, ὅπου οὐ δύναται ἢ διαφορά" οἷον τὰ γενικώτατα 

» περβεβγηχὸς γένο- οὐχ ἔπε af 8s διχωοραὶ ὅπου δὲν προχόψωσι πάντως 15 ὑπερβεβηχὸς γένος οὐχ ἔχει, at δὲ διαφοραὶ ὅπου dav προχόψωσι πάντως 
Vv 4 4 ~ ἔχουσι πρὸ αὐτῶν γένος. ἔτ 

sy 

tapgpovaty ὅτι τὸ Sia ais μεταδίδωσιν - on 

@- on ὀνόματος χαὶ πράγματος, αἱ 68 διαφοραὶ μύνου πράγματ ‘ 

p. 14,8 Οὐ μόνον tod hoytxod ἀλλὰ χαὶ τῶν ὑπὸ τὸ λογιχὸν 

εἰδῶν κατηγορεῖται τὸ χρῆσϑαι λόγῳ. 

3 Οὐ τῷ προφοριχῷ φησιν, ἐπεὶ obx ἔσται ὃ ἄγγελος λογιχὸς μὴ προ- 
20 Ὁ τᾷ ροφοόριχαᾳ φησιν, ἔπει ὁ εστ Ω (YEAOS \OYtXOS μὴ tp 

\ Ὧι » e v > δυ 

φέρων λόγον (προφοριχοὶ δὲ οὔχ εἰσιν of ἄγγελοι διὰ τὸ μὴ δεῖσθαι), τὸν 

ἐνδιάϑετον οὖν λόγον λέγει. 

ρ. 1414 Ἴδιον δὲ τοῦ Ἱένους τὸ ἐπὶ πλειόνων χατηγορεῖσϑαι. 

Ιστέον ὡς ἀδολεσχίας τρόπον ὑπέστη ὃ [Πορφύριος" λέγει γὰρ ὅτι 

90 διαφέρουσι χαϑὸ τὸ μὲν γένος καϑολιχόν ἐστιν, ἢ δὲ διαφορὰ οὐ τὸ ἴσον 

OOS ἐστιν. ἐπιφέρει δὲ πάλιν ἑτέραν διαφορὰν λέγων ὅτι διαφέρει τὸ 

γένος τῆς διαφορᾶς, χαϑὸ φύσει πρῶτον ὑπάρχει. ἀδολεσχεῖ δὲ οὕτω τάξας 

τὰς TEES ἤδη γὰρ συμπεριέλαβε τὸ ἘΞ πρῶτον ἐν τῷ λέγειν χαϑο- 

λιχώτερον εἶναι τὸ γένος τῆς διαφορᾶς" τὰ γὰρ χαϑολιχὰ πάντα φύσει 

80 πρῶτά εἰσιν. ἔδει δὲ μᾶλλον τὸ φύσει πρῶτον τάξαι πρὸ τοῦ χαϑόλου" 

εἴ τι μὲν γὰρ χαϑολικόν, τοῦτο χαὶ geet προ τον ὑπάρχει, οὐκ εἴ τι δὲ 

φύσει πρῶτον, τοῦτο χαὶ καϑολιχόν᾽ ἰδοὺ γὰρ ἢ μονὰς τῶν δύο φύσει 

πρώτη ἐστίν, οὐ χαϑολιχωτέρα δὲ τῶν δύο χαὶ τῶν τριῶν. ὅτι 6& φύσει 

πρώτη ἐστί, σαφὲς ἐχ τοῦ δέχεσϑαι τοὺς χανόνας τῶν φύσει πρώταγ' συναν- 

35 αἱρεῖ γὰρ χαὶ οὐ OREN S εἴται (μονάδος γὰρ μὴ LR | odx ἔσται δύο, 214ν 

δύο δὲ μὴ ὄντων ἣ μονὰς ἔσται), συνεισφέρεται χαὶ od συνεισφέρει" ὅπου 

1 διαφέρουσιν] τὸ μὲν γένος (sed del.) T 8 ἐπειδὴ] ἐπεὶ Brand. 12 γὰρ 

scripsi: δὲ libri 18 μόνον δὲ Porph. λογικὸν] λογικῶν Κα 19 χατη- 

γορηϑήσεται Porph. 29 πάντως T 33 χαϑολικωτέρα scripsi: χαϑολιχὴ KT 
1% 
2S 
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μονάς, οὐχ ὅπου δὲ μονάς, ἐχεῖ χαὶ δυὰς 

> , - v 
ἐπὶ πλειόνων χατηγορεῖσϑαι ἥπερ 

διαφορὰ χα ὶ τὸ ἴδιον χαὶ τὸ συμ βεβηχός. 

317% , ΄ “» - - > 

Kx περιουσίας ϑέλει εἰπεῖν πῶς rae σι 

" 5 ~ . ~ 5 \ ‘ 

προέχειτο γὰρ αὐτῷ εἰπεῖν, ef μὴ τὴν διαφορὰν αὐτοῦ χαὶ τῆς διαφορᾶς. 

Ρρ. 14,15 Τὸ μὲν γὰρ ζῷον ἐπ’ ἀνθρώπου χαὶ ἵππου χαὶ ὀρνέου 
φν , ‘ ~ ΄ 

χαὶ ὄφεως, τὸ δὲ τετράπουν ἐπὶ μόνων τῶν τέσσαρας πόδας 

ἐχόντων. 

10 Τὸ δὲ τετράπουν ἀντὶ τοῦ 7 διαφορά. 

᾿ > » 

p. 14,18 Kat τὸ συμβεβηχὸς duotws ἐπ᾿ ἐλαττόνων ἥπερ τὸ γένος. 

Τινὲς ἀποροῦσι τς ὅτι πλειόνων κατηγορεῖται τὸ συμβεβηχὸς τοῦ 

γένους, χαὶ τοσοῦτον ὅτι γενῶν xatyy (ops itary πῶς οὖν ἄλλως λέγει ὃ []ορ- 

φύριος: χαλῶς ὃὲ ἀποροῦσι. δεῖ οὖν ae ὅτι τὸ γένος πλειόνων 

15 χατηγορεῖται τοῦ συμβεβηκότος τοῦ ϑεωρουμένου δὲ ἐν αὐτῷ τὸ γὰρ ζῷον 

ὅλων τῶν ὑπ᾽ αὐτὸ εἰδῶν χατηγορεῖται, τὸ φαλαχρὸν δὲ οὐ χατηγορεῖται 

ὅλων τῶν ὑπὸ τὸ ζῷον εἰδῶν. 

9 Δεῖ δὲ διαφορὰς ho LVELV, αἷς τέμνεται τὸ γένος Ρ. 14,12 et ὃε διαφορᾶς λαμβάνειν, ato τεμ YEvOS. 

΄ ~ \ ~ Ul , 

20 λέγω τῆς διαιρετιχῆς" at i Hae apopat tod ζῴου πλειόνων 

χατηγοροῦνται τοῦ ζῴου, τὸ ἔμψυχον χα ιἰσϑητικόν. 

p. 1421 Καὶ τὰ μὲν γένη πρότερα τῶν ὑπ᾽ αὐτὰ διαφορῶν. 

» σ 5 , deal ~ ~ Εἴπομεν ὅτι ὀφείλει προτάξαι τοῦτο πρῶτον. 

ΜΒ, 

ν».15.,.4. “Ete τὸ γένος μὲν ἕν xa ἔχαστον εἶδος, οἷον ἀνθρώπου 

25 τὸ ζῷον. 

Τινὲς ἀποροῦσι λέγοντες ὅτι χαὶ πολλὰ γένη xad? ἕχαστον εἶδος ϑεω- 
Ἐξ ᾿ ha} ‘ mr iN = 3 ὃ Pa ὃ a \ ἊΨ , x 4 5 x ρεῖται" ἰδοὺ yap ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου ϑεωρεῖται τὸ οὐσία τὸ Eudvyov χαὶ 

5 I aed ~ \ ~ ~ μ᾿ ΄ ἐξ κα’ Qa ‘4 = > (¢ ΄ 

τὸ ζῷον, ταῦτα δὲ Ad εἰσι" πῶς οὖν ge ev noe εἶναι ἐν Se 

: 
LY 

30 τὸ en μόνον γὰρ τὸ οὐσία ὑπάρχει γένος, τὰ δὲ τ —— dta- 

6 αὐτῷ] αὐτὸ Καὶ 7 lemma om. T 11 ἤπερ τὸ γένος om. Porph. 

22 xai] ἔτι Porph. 23 εἴπομεν] p. 211,30 24 τὸ om. Porph. 
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φοραί εἰσιν ἀτομοῦσαι τὴν οὐσίαν μέχρι τοῦ ζῴου. τὸ αὐτὸ οὖν ἐστιν 
οὐ , v d δ᾿ al >) th ΕΝ a \ ‘ ip Sle 

ὑσία eudboyos atcuytixy xat τὸ ζῷον 

uy \ isa ~ al ΄ nx ΄ 

p. 15,6 Τὸ μὲν γένος ἔοιχεν ὕλῃ, μορφῇ δὲ H διαφοραᾶ. 

Τοῦτο χατασχευαστιχόν ἐστι τοῦ λέγοντος ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖσϑαι 

5 τὸ yevoc, τὴν δὲ διαφορὰν ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι’ φησὶ γὰρ ὅτι τῇ μορφῇ 
ἔοιχεν ἣ διαφορά, ἢ μορφὴ δὲ ποῖόν τί ἐστιν, ὡς εἴρηται ᾿Αριστοτέλει ἐν 

Κατηγορίαις: ἢ διαφορὰ δὲ ἐοιχυῖα τῇ μορφῇ ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι χατη- 
γορηϑήσεται- εἴρηται ὃὲ χαὶ περὶ τούτου ἐν τοῖς προλαβοῦσιν. 

Τὴν διδασχαλίαν τῆς διαφορᾶς τὸ εἶδος διεδέξατο, ἤδη χαὶ περὶ τῆς 

10 τάξεως μετ᾽ αὐτῆς διαμφισβητῆσαν. παρατίϑησιν οὖν ὃ Πορφύριος τοῦ 

Ἰένους χαὶ τοῦ εἴδους τρεῖς χοινωνίας χαὶ τέσσαρας διαφοράς. ἐπειδὴ ὃὲ 

δεῖται προσδιορισμοῦ 7 μία | τῶν διαφορῶν, φέρε πρὸ τῆς τῶν χοινωνιῶν 91ὅτ 

χαὶ διαφορῶν διδασχαλίας ὀλίγα περὶ αὐτῆς χαταβάλωμεν. ΤΣ ὅτι δια- 

φέρει τὸ γένος τοῦ εἴδους ὅτι φύσει προτερεύει τὸ γένος τοῦ εἴδους. τούτου 

15 οὕτως ἔχοντος ἐὰν ἐστι τὸ γένος χαὶ εἶδος, μὴ λάβῃς χατὰ τὸ αὐτὸ γένος 

ον, ἀλλὰ τὸ ἔμψυχον λάβε γένος o- [ΟΡ 
‘ > > \ Vv c ~ 

χαι εἰδης, επει εσται ξαύτου πρόήτξρξυο 

ἴὸ 
\ ~ oo” ~ > 

xat τὸ ζῷον εἶδος: χαὶ οὕτως edotoxetat ὃ λόγος χαλῶς ἔχων. δεύτερος 
4 \ 

προσδιορισμός" μὴ λάβῃς por τὸ γένος xat ἄλλο μὲν εἶδος xat πάλιν τὸ 
τὸ > wes 7 τὰ >) , ia “Ὁ 5 \ ἍΝ 1 fF 

εἶδος xat ahAn γένος, ἀλλ᾽ ὡσαύτως μένοι ὁ λόγος, ἐπεὶ ἐὰν λάβῃς τὸ 
y Y > > ~ fe ὍΣΗ 

20 ἔμψυχον ὡς εἶδος τὸ ὃὲ ζῷον ὡς γένος, εὑρίσχεται τὸ εἶδος φύσει προτε- 

Yn 

εῦον TOD γένους. διὰ τοῦτο οὖν εἴπομεν. ἵν ὡσαύτως μείνῃ τὸ γένος χαὶ 
ry 3 iy i i 

ὃ γένος τοῦ εἴδους οὐ χατὰ ‘ S > ΄ , 

TO εἶδος. τρίτος προσδιορισυός" προτερεύξι τὸ 
δ ΄ - 7 9 

τὰς γενιχὰς χαὶ εἰδιχὰς διαφοράς (τοῦτο δέ φημι, οὐχ ὡς γένος τὸ γένος 
ΝΟ 

eros τον τὰ γὰρ πρός τι ἅμα ϑέλει εἶναι), ἀλλὰ χατὰ τὸ πρᾶγμα" 

τ or ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ τοῦ υἱοῦ od appeal ὡς πατήρ (εἰ yap πατήρ, ἅμα 

χαὶ υἱός), GAR ὡς ἀνϑρωπος mootepsder 6 Σωφρονίσχος τοῦ Σωχράτους, 
co ~ Uy OM) ) ~ 

οὕτω xat τὸ γένος οὐ προτερεύξι τοῦ εἴδους ὡς γένος GAN ὡς πρᾶγμα" 

γὰρ οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχὴ χατὰ τὸ πρᾶγμα τοῦ ἀνϑρώπου προτερεύει᾽ 
= ~ ‘ ~ >) 

προῦπηρχε γὰρ τοῦ avilpwrov. 
ων 

> \ ‘ 

30 Etpqxsres τοὺς προσδιορισμοὺς τῆς τοιαύτης διαφορᾶς φέρε ἐπὶ τὰς 
‘ 

> 

χοινωνίας τυροῦ: v, εἶθ᾽ ὕστερον ἐπὶ τὰς διαφορὰς βαδίσωμεν. χοινωνεῖ 

τὸ γένος χαὶ τὸ εἶδος, χαϑὸ κατὰ πλειόνων χατηγοροῦνται. ἔτι χοινωνοῦσι 

χαϑὸ προτερεύουσιν ὧν χατηγοροῦνται" τὸ γὰρ γένος χαὶ τοῦ ἀνϑρώπου 

προτερεύει χαὶ τοῦ Σώχρατους, τὸ δὲ εἶδος προτερεύει ὅλων τῶν ὑπ᾽ αὐτὸ 

35 ἀτόμων. ἔτι χοινωνοῦσιν ὅτι οἱονεὶ ὅλον εἰσί. διὰ τί δὲ “οἱονεὶ ὅλον᾽ 

εἴπομεν, χαὶ οὐχ ὅλον; ὅτι τὸ μὲν ὅλον οὐχ ὥς ὅλον εἰς τὰ ἑαυτοῦ μέρη 

ϑεωρεῖται, ἐπεὶ ἔσται τῶν μερῶν ἕν χαὶ ἕχαστον ὅλον, τὸ δὲ γένος, φημὶ 

ὃὲ τὸ ζῷον, ὅλον ὡς ὅλον ϑεωρεῖτα! ἐν τῷ ἁπλῶς ἀνθρώπῳ χαὶ Σωχράτει, 

6.7 ἐν Κατηγορίαις] p. 1041] 10 διαμφισβ.7] p. 172,23 12. 13 χοινωνιῶν χαὶ 

Paris. 2089: om. KT 13 χαταβάλλωμεν T 19 μένοι scripsi: μένει KT 

alee) te χαὶ τὸ γένος K! 23 ἰδιχὰς T 94 ϑέλλει T 25 οὐ om. K 

et] dua T 36 an ἐν τοῖς. μέρεσι ὃ (sed ef. p. 151,10) 
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τῷ or 

30 

1 

18. 

~ σ » >] , ΄ ν 5» ~ , σ e o 

αὐτός te 6 ἄνϑρωπος ἐν τῷ Σωχράτει ὅλος ὡς ὅλος ϑεωρεῖται, ὅτι ἔχει 
a , \ iad Ἁ ‘ ΄ ’ 

ἔρουσι δὲ ὅτι τὸ μὲν γένος φύσξι 

. , x \ o Vv > 

διαφέρουσιν ὅτι τὸ μὲν γένος ὕλῃ ἔο!χε, τὸ GE ε 

χαὶ μορφῆς συνιστάμενον" ὡς ἵνα γῆς μοι τὸν ἀνδριάντα ex γαλχοῦ ρῴ 
Ν e wv σ ἫΝ e οὖ ’» = , 

τοιοῦτον γὰρ χαὶ ὃ ἀνϑρωπος' ὥστε οὖν ὁ μὲν ἄνθρωπος σύνϑεσις ebpt- 
, DS [2 ΕΝ 

γένος ἁπλοῦν. πιστοῦται ὃξ αὕτη ἣ διαφορὰ τὴν πρὸ αὐτῆς" 
v Ν > ~ 

el γὰρ eorxs τὸ γένος τῇ ὕλῃ, τὸ δὲ εἶδος τῇ μορφωϑείσῃ ὕλῃ, ὁμολογου- 

0 
‘ 

, \ , ~ va , , σ ᾿ wv o -- 

μένως τὸ γένος τοῦ εἴδους φύσει προτερεύξ', ὥσπερ ἣ ἄμορφος ὕλη τῆς 
, " ΄Ν at ‘ , ΄ Ν ’ 

υορφωϑείσης. ἀποδίδωσι OF χαὶ ἑτέρας δύ) διαφοράς, τὴν μὲν μίαν ἐξ ZIBY 
i 

ἀντανισώσεως χαταφατιχῆς, THY ὃὲ ἑτέραν ἐξ ἀντανισώσεως pa el) 

ποία δέ ἐστιν ἥ ἐκ xat Satis διαφορά: διαφέρει τὸ γένος τοῦ εἴδους ὅτι 

πλείονας ἔχει διαφοράς" ἔχει γὰρ τὰς ἀντιδιαιρετιχὰς δυνάμει, τὸ λογιχὸν χαὶ 

a x vs $3 x Dae he Κλὶ 2) ee BeRTS 2 EN Ἁ ἌΡ δι > ΄ 

το αλόγών. TO OS ELQGOS Οὐχξετι τὰς αντιγιαϊηετιχὰς ξχξι, Syst ΟΞ TAELOVaS, 

Qs ΄ » ‘ Vv a Ἢ x > ΄ > X ‘4 χαϑὸ ἐνεργείᾳ αὐτὰς ἔχει. διὰ τοῦτο χαὶ ἀνωτέρω ἐλέγομεν τὴν διαφορὰν 

περιττεύειν τῷ εἴδει τοῦ γένους. καταφατιχὴ ὃὲ εἴρηται διὰ τὸ χαὶ τὸ Σ 

yivos — πλείονας χαὶ τὸ εἶδος. ἀποφατιχὴ δὲ διαφορά ἐστιν ἢ λέγουσα 

ὅτι οὔτε τὸ γενιχώτατην γένος δύναται ᾿᾿ εἶδος εἶναι οὔτε τὸ εἰδικώτατον 

εἶδος δύναται χαὶ γένος εἶναι. ἀποφατιχὴ δὲ εἴρηται διὰ τὸ ἀπαγορεύειν 

EXATEOOV. εἰρηκότες GE τὰς χοινωνίας χαὶ τὰς διχφορὰς τοῦ φιλοσόφου φέρε 
‘ ae ook , x ¢ ΄ , , \ X 

χατὰ τὸ σύνηϑες χαὶϊ Stsoas πρησξυπορησωμξεν. XOLVWYVEL τὸ Yevos χα! τὸ 

BL eg: \ av \ , » ᾿Ν ~ x etgos, χαϑὸ δύνανται χαὶ yévy χαὶ εἴδη εἶνα!. ἔτι δὲ χοινωνοῦσι. χαϑὸ 
, ~ , ~ ν» - > 

συνωνύμως χατηγοροῦνται" TO γὰρ γένος χαὶ TH εἴδει χαὶ TH ἀτόμῳ μετα- 
ΝΗ > ΄ \ , το > 

δίδωσιν ὀνόματος χαὶ πράγματος χαὶ τὸ εἶδος Guolws τοῖς ἀτόμοις. Ett 
\ ~ 5 - ,». Ὁ , σ A 

δὲ χοινωνοῦσι χαϑὸ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγοροῦντα!. διαφέρουσι δὲ ὅτι τὰ 
VA ~ ΄ ἃς "2 σ΄ = Ἢ ao Peat 4 = : τς δ wat {πὺξ a: SX , = μὲν Ἴξνη ὥρισται χαὶ TH φύσει χαὶ TH γνώσε!, τὰ GE εἰ μόνῃ τῇ φυσεὶῖ 

σ δ' δι p> ΕΟ" x " 

ὠριίσται. γωρήτξον ὃξς ETL THY ASELV. 

27> 

Ἰδοὺ πρῶτον κε ἀνὰ παραδίδωσιν ὃ Πορφύριος. φησὶ γὰρ ὅτι 
\ \ aa 3 \ ΄ Ξ: 

ὸ λάβῃς αὐτὸ χαὶ εἶδος ἀλλὰ γένος. 
= ‘ TS \ 

γένος εἶναι χαὶ εἶδος, μὴ 

va μὴ λάβῃς ἅμα γένος χαὶ εἶδος, χαὶ ἔσται τὸ αὐτὸ ἕαυ- 

> ‘ , ’ 

Oy χαὶ χαϑολιχώτερόν 

χαταφατιχῆς et ἀποφατιχῇς ex Urb. 35 scripsi: καταφατιχὴν et ἀποφατιχήν KT 

14 τὸ ἄλογον xat τὸ Avy. colloc. T 15 ἀνωτέρω] p. 181,8 18 τὸ γένος τὸ 

yevix. T 21 προσπορίσωμεν Καὶ: προσευπορίσωμεν T 22 καὶ εἴδη χαὶ γένη colloc. K 

δὲ om. K 29 cee! τὸν T 30 δύνηται Paris. 2089: δύναται KT 31 alt. 

zat om. T 33 ὅτι) ἡ Porph. 34 πλεῖον] πλείω KT 36 ta γένη Κα 
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5 os gr ga he = aN ΥΩ 

ἐστι (τοῦτο γὰρ σημαίνε! τὸ ἐπὶ πλέον), δειχνύε. ὅτι χαὶ φύσει προτερεύει" 
‘ ι 

Ὰ A . Η Aes eee ΕΝ y 
TA YAO χαϑολιχώτερα, Ws εἰρητᾶϊι, φυσξι TOITEOEVEL. 

Cae are ἐν: , ~ x = p. 15,20 Kat ta ὑὲν γένη συνωνύμως τῶν εἰδῶν κατηγορεῖται, 
»ν ~ 4 Sit LVN ~ » ΄ 

TH OE ctor τῶν YEYMVY οὐχετι. 

ym X ᾿ , . ~ = =r 
p. 15,21 “Ett ta μὲν γένη πλεονάζει τῇ τῶν ὑπ᾽ αὐτὰ εἰδῶν 

τ 
~ ~ ) Vv ~ > ‘ ἃ 

περιοχῇ (τοῦτ᾽ ἔστι ταῖς ἀντιδι αιρουμέναις διαφ φοραὶ ae TH OF ELOF 

τὴ A R «ἃ wv) Φ ow Pad fo) τὰ R - ray ov R Φ Ὄ = (NG ~ RX Pa o- Ge o 
a) τῷ 

[ΟῚ ( oS { R Cc 
1 
Ὡς 
Sa 

γενῶν πλεονάξει 

2 A fe) -- ἧς 6 Ὁ Cc a Q 
’ [Idpespev τοῦ γένους χα χηινωνίας χαὶ τὸς διχφηρὰς 

a7 ~ ον ΄ \ vx as 

10 παραδώσαντες. χοινωνεῖ GE τὸ γένος χαὶ τὸ ἴδιον, χαϑὸ ta δύο συνξισ- 
ἌΓ ΕΣ ΠΝ ΤΣ τῷ ee et aE URC s ) ae 

φξρξται. Ὁ. ὧν χατηγορ οὔντα! 0 ανϑρωπος {a0 εἰσφέοει χαὶ τὸ ςῶν, 
‘ ‘ ἘΝ 

ΣΝ, ἐν ον ἘΔ Ξ nae a yan y Ξ ~ 
ELOY res OF χαὶ TO γἹελαστιχόν" Et τι WEY γὰρ nt aie τοῦτο χαὶ ζι γὴν, 

οἰγωνοῦσιν ὅτι ἐπ x 
\ ee 3 ~ = 2 

χαὶ εἴ τι ἄνθρωπος, τοῦτο χαὶ γελαστιχόν. ἔτι 
-τέσονται ὧν χατγορηῦνται" τὸ veo Cov ἔστιν ἐπίσες © een 8 ea 

ETSY OVTAL wy χατυηγορουνται tO 740 ςῷον εστιν ξπισὴς ἱππῷ χαὶι ανϑοώπῳ, 

Η͂ \ 5 x ΄ ΄ » ΄ > v 

15 χαὶ TO γελαστιχὴν | ὁμοίως ἐπίσης ἐστὶ [dato χαὶ Ἔα ἔτι 216r 
. ~ Qk , a ς΄ δὲ χοινωνοῦσι χαϑὸ συνωνύμως χατηγοροῦνται᾽ ὡς γὰρ τὸ ζῷον συνωνύμως Ὁ ! 

« —r?! ᾿ err, ἮΝ a are = a a ated + s - “Ὡς =-n- pore τοῦ ανϑρώπου (ustadiows: γὰο Gvouatas xal πραγματος), 

οὕτω χαὶ τὸ γελαστιχὸν συνωνύμως χατηγορεῖτα! [᾿λάτωνος" ὀνόματος γὰρ 
‘ 

s/s 

αὐτῷ μεταδίδωσι, χαϑὸ δύνασαι χαὶ ελαστιχὸν λέγειν Πλάτωνα, ἀλλὰ μὴν 
\ , =e Qi ee τὺ Ween Vi ᾿ ΖΝ » , aX 

20 xX4t TOAVUATIS, X100G χαὶ TOD ἵξλαν WETAOLGWMS! Πλαάτων!. οἰαφξοηυσι Ge 

o \ ΄ ates ies IN ee με > ewes = 

οτι τὸ γξνος προτξώξυξι τοῦ τοιοῦ TOWTOY αρ ἔξεστι τὸ QCWOY τὸ Graton = 

ἐς οἷ “. Aves \ ει \ ws Ἢ rr, ee ΘΝ, =| Va X , 5 - 

ἀξνον εις KOYUAOY %AL AAO (ov, ἱ στξρὴν ΟΞ τὸ ἰλλὴν TO OALVOUEVOV Ev TALS 

+ , y 
: ~ \ \ , ae 5 ΄ , \ " ~ 

διαφοραῖς" μεϑὸ {4p γίνεται TO Ληγῖχον χἰνξτα!: τὴ γελαστίχον. Ett οἷα- 

Εν 3h Yr ΄ 

τὸ GE ἰοϊὴν ενος φέρουσιν ὅτι τὸ μὲν γένος πολλῶν εἰδῶν χατηγορεῖται, 
= Va v ry , σ \ \ ᾿ς 5 > / XN \ VWs 

25 stanus. ἔτι διαφέρουσιν ὅτι τὸ μὲν γένος οὐχ ἀντιστρέφει πρὸς τὰ εἰ, 
᾿ . > 5) ΄ ν ΄ - , vO A ¥v 

τὸ δὲ ἴδιον ἀντιστρέφει" εἴ τι γὰρ γελαστιχόν, τοῦτο χαὶ avUpwTos, χαὶ εἰ 

τι ἄνϑρωπος, τοῦτο χαὶ γελαστιχόν, οὐχ εἴ τ' δὲ ζῷον, τοῦτο χαὶ ἄνϑρωπος. 

χωρήσωμεν δὲ χαὶ ἐπὶ τὴν λέξιν. 

hl x \ 5 , \ ~_¢ ~ I~ ‘ \ 

p. 16,3 Kat τὸ ETLGYS TO eye: τοι τς geass των ELOWY XAL TO 
vo τὰ 

30 ἴδιον τῶν αὐτοῦ μετεχόντων. 

‘ " 3 ΄ af Y>_ 3 > / \ , \ 

Τινὲς ἀμφιβάλλγλυσι λέγοντες adyAov εἰρηχξναι τὸν Πορφύριον περὶ 
, 27 La , c ΄ a \ ‘ Ἁ “> ‘ Ἁ ‘ 

ποίου ἰδίου ὃ λόγος ὑπάρχει" διττὸν γὰρ th ἴδιον. τὸ μὲν γὰρ πολλῶν 

εἰδῶν χατηγορεῖτα', τὸ 62 ἑνὸς εἴδους. χαὶ πολλῶν μὲν ὡς τὸ χινητιχόν" 

1 ἐστι scripsi: εἶναι KT σημαίνει om. K 2 εἴρηται] p. 211,31 3 χατ. TOY ὑφ᾽ 

ἑαυτὰ εἰδῶν Porph. 9 ante IIdpeopev add. tit. περὶ τῶν χοινωνιῶν γένους καὶ ἰδίου T 

12 γὰρ om. T 13 alt. καὶ om. T 14 ἐπίσης ἐστὶν colloc. T 15 ὁμοίως 

om. T 20 tod γελᾶν Paris. 2089: τὸ γελαστιχὸν KT 21 τὸ μὲν γένος Καὶ 

ol διαμφιβάλλουσι T 
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‘ 

Ἄν 5 ~ , bl / \ » 

τὸ γὰρ χινητιχὸν ἴδιόν ἐστι τοῦ ζῴου" ἀμέλει χαὶ ἀντιστρέφει" εἴ τι γὰρ 
- ΄ \ Vv ~ ~ 

ζῷον, τοῦτο χαὶ χινητιχόν, χαὶ εἴ TL χινητικόν, τοῦτο xal ζῷον. χατη- 
=o Dee — = ae ‘ = AKO > Ὁ Vv = ane ‘ 2) 5 , . \ 

τορεῖται δὲ τὸ χινητιχὸν πολλῶν εἰδῶν": ἔστι yap χαὶ ἐν ἀνϑρώπῳ χαὶ χυνὶ 
τ se "» ~ VN c a\ 

χαὶ ἵππῳ χαὶ ἄλλοις πολλοῖς εἴδεσιν. ἑνὸς δὲ εἴδους καῇ γορεῖται τὸ ἴδιον 

\ 

5 ὡς τὸ γελαστιχὸν τοῦ ἀνϑρώπου. τούτου οὕτως ἔχοντος ἄδηλον ἡμῖν 
, , , 

φαίνεται περὶ ποίου ἰδίου λέγει 6 []ορφύριος: ἐν μὲν yap τῇ χοινωνίᾳ 
~ ἘΣ ,ὔ us) Paap 2 yh Rear ~ QA . ~ 

αὐτῶν to πολλῶν εἰδῶν χατηγορούμενον λέγει, ἐν ὃξ τῇ διαφορᾷ τὸ πολλῶν 
a a 55 >? seg ax a Ξ: ‘ ’ >. id , 

εἰδῶν XAT ΤΟΣ οὐ λέγει, ἀλλ᾽ ἑνὸς εἴδους. περὶ ποίου δὲ 6 λόγος 
- ΟΣ ΝΥ τὰκ ΔΝ / led 

αὐτῷ ὑπάρχει, οὐχ οἴδαμεν. ἐπιλύονται ὃὲ λέγοντες οὕτως, ὅτι ἕχαστον 

10 ἴδιον συμπεριέλαβε: φησὶ γὰρ ὅτι τὸ γένος πάντως πλειόνων εἰδῶν χατη- 

γορεῖται, τὸ δὲ ἴδιον οὐ πάντως πλειόνων᾽ χαὶ ἑνὸς γὰρ χατηγορεῖται. 

τὸ τοιοῦτον δὲ ληρῶδες ὑπάρχει’ ex ταύτης γὰρ =e ζητήσεως πολλὰ 

ἄτοπα ἕψεται: τοῦ γὰρ [Πορφυρίου ὁμολογουμένως ὧδε χαὶ ἐν ἑτέροις εἰρη- 

χότος μὴ εἶναι τὸ ἴδιον πολλῶν εἰδῶν, ἀλλ᾽ ἑνὸς χαὶ μόνου χαὶ ἀεί, περὶ 

15 οὗ χαὶ τὸν λόγον ποιούμεϑα, ot SE ζήτησιν ee ἄτοπα 

πολλὰ παραδεδώχασι- τὸ Ὁ το γὰρ gan διαφορὰν δηλοῦν τοῦ ζῴου 

ἴδιον αὐτοῦ λέγουσιν. ἀτόπως δὲ λέγεται ἴδιον εἶναι πολλῶν εἰδῶν ὑπάρχον. 

τὸ ἴδιον πάντως ἑνὸς ὑπάρχει. συμβεβηχότι δὲ μᾶλλον τὸ τοιοῦτον ἁρμόζει. 

πλάνη ὃὲ | γέγονε tis λέξεως ὑπόνοιαν παρεχούσης φάσχειν τὸν [ἰορφύριον 2I6v 

20 πολλῶν εἰδῶν τὸ ἴδιον Ear ἴσϑαι. τὸ δὲ GAyVEs οὐ τοῦτο ἐδήλου" τῷ 

γὰρ λέγειν τοῖς εἴδεσιν οὐ λέγει τὸ ἴδιον εἰδῶν χατηγορεῖσϑαι, ἀλλὰ λέγει 
ν /> ~ 5» - ὙᾺ 

ὅτι τὸ yévos ual τὸ ἴδιον ὑπὸ τῶν εἰδῶν εἰσφέρεται, οὐ μέντοι τὸ ἴδιον 
5 ,\~ Ia ~ ~_ ἢ λέγει πολλῶν εἰδῶν χατηγορεῖσϑαι. 

p.16,6 Κοινὸν δὲ χαὶ τὸ συνωνύμως χατηγορεῖσϑαι. 

ΝᾺ 

25 Τινὲς λέγουσιν ὅτι οὐχ ἔδει λέγειν Πορφύριον συνωνύμως τὸ ἴδιον 

χατηγορεῖσϑαι" πῶς ap συμβεβηχὸς μεταδίδωσιν ὀνόματος zat πράγματος: 

of τοιαῦτα δὲ λέγοντες οὐδέποτε ᾿Αριστοτέλους ἀχροαταὶ γεγόνασιν, ὃς ἐν 

ταῖς Κατηγορίαις φανερῶς λέγει χαὶ τὰ συμβεβηχότα συνωνύμως xaty- 

γορεῖσϑαι. 

΄ ΄ o” v 

p.16,9 Διαφέρει δὲ ὅτι τὸ μὲν γένος πρότερον, ὕστερον δὲ τὸ ἴδιον. 

Ν σ 5 , , \ / ~ 397 > αἱ 

80 Τινὲς λέγουσιν ὅτι οὐ πάντως προτερεύει τὸ γένος τοῦ ἰδίου" ἰδοὺ 

yap τὸ ζῷον καὶ τὸ χινητιχὸν ἅμα ἐστίν: οὔτε γὰρ προτερεύει τὸ ζῷον 
~ ~ 3 ἊΝ ΄ ΄ 2 ‘ 

τοῦ χινητιχοῦ. ἀπολογοῦνται δὲ λέγοντες ὅτι χαϑὸ ὑποχείμενόν ἐστι τὸ 
ψ, \ μ᾿ Ya > ct , ξ΄ ΄ μι A 4 A Vv δ. 

γένος, τὰ ὃὲ ἴδια ἐν ὑποχειμένῳ (ὑποχείμενον ὃὲ τὸ γένος, χαϑὸ ἔοιχε τῇ 
cs id / a ἊΝ a ~ ’ ~ 

ὕλῃ, ἐν ὑποχειμένῳ δὲ τὸ ἴδιον, * *), διὰ τοῦτο τὸ γένος προτερεύει τοῦ 

2 χαὶ (ante ζῷον) om. T 11 τὸ δὲ ἴδιον --- κατηγορεῖται om. T 14 τὸ om. Κα 

16 διαφορὰν) φορὰν KT 17 λέγεται scripsi: δύναται libri 19 παρεχούσης 

scripsi: παρέχουσα libri 20 τῷ] τὸ Καὶ 27. 28 ἐν ταῖς Κατηγορίαις] cf. p. ὃ 188 54.) 

ubi non de accidentibus, sed de differentiis agitur. 30 τὸ γένος προτ. colloc. T 

34 post ἴδιον defectum signavi; addas χαϑὸ ἔοιχε τῇ μορφῇ τὸ ἴδιον 
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ἰδίου. ἀνόητα δὲ φϑέγγονται οἱ τοιαῦτα ζητοῦντες χαὶ ἀπολογούμενοι" 7 

ap ἀπορία προῆλῦεν Ex τῆς χαχῆς αὐτῶν ζητήσεως: ἔφαμεν γὰρ ὡς οὐχ 

det λαβεῖν τὸ χινητιχὸν ἴδιον, χαὶ οὕτως οὔτε δύναταί τις λέγειν τὰ ἴδια 
Ἂ μὴ εἶναι ὕστερα τῶν γενῶν οὔτε ψυχρῶς ἐπιλύσεται φάσχων τὸ ἴδιον ἐν 

΄ = He 3 « Rd σ eS ΙΝ, \ 

5 ὑποχειμένῳ ἐοιχέναι. ὅμως δὲ εἰ χαὶ καλῶς ἐπελύσαντο, ἀλλ᾽ οὖν od 
ax a7 

bv δέχεσϑαι μόνον τὸ ἴδιον ἑνὸς εἴδους 
\. 

xah@s ἣ ἀπορία προῆλϑεν. det ὁ 

χατηγορεῖσϑα!, χαὶ οὕτως ὕστερον τοῦ γένους εὑρίσχεται. 

a7 ΩΣ \ > ~ ᾿Ξ > ~ ~ 

p. 16,9 Δεῖ yap εἶναι ζῷον, εἶτα διαιρεῖσϑαι διαφοραῖς χαὶ ἰδίοι 

YA ‘ ~ “- ΄ ΄“ a. > ~ ~ ~ \ ~ 

To yap ζῷον προὐπαάρχει, ὕστερον GE διαιρεῖται τῷ λογιχῷ χαὶ τῷ 

10 γελαστιχῶ. 

p. 16,1 Καὶ τὸ μὲν ἴδιον ἀντιχατηγορεῖται. 

{2 A al , Ἁ A ΝΣ » \ A 

᾿Αντὶ tod ἀντιστρέφει. τὸ ὃὲ γένος οὔτε πρὸς TO εἶδος οὔτε πρὸς τὸ 
v> 

ἴδιον ἀντιστρέφει. 

᾿ ‘ > 

p. 16,14 "Ett τὸ μὲν ἴδιον παντὶ τῷ ε 
" fe \ > ,ὔ ῶν ΄ 

15 χαὶ μόνῳ χαὶ ἀεί, τὸ δὲ γέν 
ΐ 

v > >) , , > > 

Αὕτη οὐχ ἔστι διχφορὰ χατ᾽ ἰδίαν. κατασχευάζει δὲ τὸ δεύτερον" τὸ 

yap δεύτερον λέγει ἀντιστρέφειν τὸ ἴδιον. διὰ τί; ἐπειδὴ χαὶ μόνῳ καὶ 

παντὶ χαὶ ἀεὶ τῷ εἴδει ὑπάρχει. τὸ 68 γένος οὐχ ἀντιστρέφει, ἐπειδὴ οὐ 

90 μόνῳ ὑπάρχει. ἐν τούτῳ δείχνυται ὅτι χαὶ χαϑολιχώτερόν ἐστι τὸ γένος. 

Ἢ ἢν \ X Y> 3 ἐν > ~ \ ape 

p- 16,16 TL τὰ μὲν LOLA αἀναιροῦμενα οὐ συναναιῖρει TA YEVT, 
ὧν 

5) 

τὰ δὲ τένη ἀναιρούμενα συναναιρεῖ τὰ εἴδη; ὧν ἐστιν ἴδια" 

~ / ew \ wv ς 5 ~ Vv ? > Q\ , 

Καλῶς λέγει: ἐὰν yap εἴπω “οὐ ζῶον ἔστι᾽, δηλῶ ὅτι οὐδὲ yehuottxov" 
2) >) ν Cn fh > - \ ~ \ 

ἐὰν δὲ εἴπω “οὐ γελαστιχόν᾽, οὐ συναναιρῶ τὸ ζῷον: ἔστι γὰρ ζῷα μὴ 
τ SN a. > ~ , > ~ > r \ TNL. ¢ 917 

95 yehaotixd. ταὐτὸν δὲ ἐστι τῇ πρώτῃ διαφορᾷ: ἐξ οὗ yap ἐδείχϑη | ὡς 211: 

χαϑολικώτερόν ἐστι τὸ γένος τοῦ ἰδίου, συναναιρεῖ χαὶ οὐ συναναιρεῖται. 
7 δι \ δ la , iV IN ΄ ΄ 

"Iva δὲ χατὰ τὸ ἔϑος προσευπορήσωμεν χοινωνίας χαὶ διαφορᾶς, φερε 

μίαν χοινωνίαν χαὶ μίαν διαφορὰν παραδώσομεν. χοινὸν ἔχουσι τὸ πάντα 

τὰ ὁμοειδῇ ἑχατέρου μετέχειν: 6 γὰρ Σωχράτης χαὶ [ΠΙλάτων ζῴου μετέ- 
΄ , > ~ ~ a Δι ~ / ~ 

30 χουσιν, ὁμοίως δὲ χαὶ τοῦ γελαστιχοῦ. uy νόμιζε ὃὲ τοῦτο ἐοιχέναι τῷ 

λέγοντι ἐπίσης κατηγορεῖσθαι αὐτὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτά" ἐχεῖνο γὰρ τὸ μᾶλλον 
| 

χαὶ ἧττον δηλοῖ, τοῦτο δὲ οὐχὶ τὸ μᾶλλον xat ἧττον, ἀλλὰ μόνον μετέχειν 

2 ἔφαμεν) p. 216,16 5 an ὑποχ. (ὃν τῇ μορφῇλ ἐοικέναι ? ἐπέλυσαν Καὶ 

5. 6 οὐ καλῶς Paris. 2089: om. KT 12 τὸ εἶδος Paris. 2089: γένος K: τὸ γένος T 

15 post εἴδει add. ὑπάρχει Κα 18 ante μόνῳ add. ὃ K: ὦ Τ 21 ta γένη] τὸ 

γένος K! 23 οὐδὲ] ob Καὶ 24 μὴ] od Καὶ 27 προσευπορίσωμεν T 

29 povoed7y Καὶ 32 μετέχει Καὶ 
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μὴ ‘ ΄ a~ , a\ »ν ao ‘ ΄ ΄ - 

TA GUOELOT, τουτῶν. OLATODAY oS EYOUSLY OTL TO μὲν YEvGC ὡς γενος Ev τοις 

ἀτόμοις ϑεωρεῖται, τὸ ὃς ἴδιον οὐχ ὡς ἴδιον ἀλλ᾿ ὡς συυβεβηχός" ἀμέλει 

οὐχ ἀντιστρέφει ἐν τοῖς ἀτόμοις" εἴ τι μὲν γὰρ Σωχράτης ἐστί, τοῦτο χαὶ 

γελαστικόν, οὐκ εἴ τι O& γελαστιχὸν, τοῦτο χαὶ Lwxpatys ἐστίν. εἰ δὲ 
5 ἦν ἴδιον, ὥφειλεν ἀντιστρέφειν, ὡς ἐῤείχϑη. 

Καταλλήλῷ τῇ τάξει τς σάμενοι πάρεσμεν τοῦ γένους χαὶ τοῦ συμβε- 
βηχότος τὰς χοινωνίας χαὶ τὰς διαφορὰς παραδώσοντες, ἀλλ᾽ οὐχ ἰσαρίϑ- 

υγὺς τὰς χοινωνίας χαὶ τὰς διαφοράς" μίχν γὰρ χοινωνίαν παραδίδωσι, 

τρεῖς δὲ ρος ἀποροῦσι ὃξ τινες ει, διὰ τί ἐπὶ μὲν τῶν 

10 ἄλλων φωνῶν πολλὰς χοινωνίας τοῦ γένους παρέϑετο, ἐπὶ δὲ τοῦ 
ἘΠ ΒΞ, ΠΣ ἡ ae SS BO Oe | Bee eet ἔραν Z of συμβεβηχότος μίαν: ἔστι ὃὲ εἰπεῖν πρὸς τούτους ὅτι πάνυ πόρρω διέ- 

τι ΄ , \ , v Fey “» , 

στηχε τοῦ συμβεβηχότος τὸ γένος. TO μὲν γὰρ γένος ἄχρα οὐσία ἐστί, 
A wv » Ἁ v an se ~ 

τὸ δὲ συμβεβηχὸς ἄχρον ἐπουσιῶδες. χατὰ πολλὰ δὲ ἔστι δεῖξαι ταῦτα 

το εἰ un ex τῆς ϑεωρίας αὑτοὺς παραχρούειν ἐμέλλομεν. παρα- 
Σ᾿ \ ΄ ΄ 

15 δίδωσιν οὖν 6 Πορφύρι ὡς χοινὸν γένους χαὶ συμβεβηχύτος τὸ χατὰ πλειόνων 

χατηγορεῖσϑαι. ἤδη δὲ χαὶ ἐν τοῖς χαϑολιχοῖς χοινωνία τοῦτο ἐδείχ ϑη. 
5 aA a , “ΙΝ ~ ΄ > , 

ἐπειδὴ OE ἐπιστήμονος ἀνδρὸς ὑπάρχει TO χοινωνίαν τῶν πόρρω διεστηχύτων 
- > ε παραδιδόναι χαὶ τῶν πάνυ παραπλησίων διαφορὰν δειχνύναι, ὡς ἐπὶ φάττης | 

= me ee ee ps \ Ἁ pegs ἌΣ \ Q 5 aes ΟΥ̓ 3 > τῶν χαὶ περιστερᾶς, φέρε χαὶ χοινὸν ἕτερον γένους xal συμβεβηχότος ἀποδείξω- 
ν 5 μα = 3 " 
20 μὲν ταῖς ἀπὸ τοῦ φιλοσόφου παραδοϑείσαις διαφοραῖς ἀρχούμενοι. ἔτι χοι- 

τὸ yévos χαὶ τὸ συμβεβηχός, χαϑὸ ἕχατερηον αὐτῶν χαὶ εἰδῶν χαὶ 

ἀτόμων χατηγορεῖται. γωρητέον δὲ χαὶ ἐπὶ τὰς διαφοράς. δίαφέρε ι 
σ \ \ 4 \ ~ >~ > \ 9. ὙᾺ γένος τοῦ συμβεβηχότος, ὅτι τὸ μὲν γένος πρὸ τῶν εἰδῶν ἐστι, τὰ ὃξ εἴδη 

ae τοῦ συμβεβηχότος" τὸ γὰρ συ μβεβηχὸς πάντως ἔχει τὸ εἶδος mpOTEpE Dov, 

ι διαφέρει τὸ Yévas τοῦ συμβεβηχότος, ὅτι τὸ μὲν τῷ or ΤῊΣ 

Vv 

οὗ ἐστι συμβεβηχός. ἔ 
ἌΣ = 3 , 5 - ΄ 2 = Ἐς ϑόναν WETS) Δ 5. ἊΝ Nye 4 aN yévos ἐπίσης éx τῶν ὑπ᾽ αὐτὸ εἰδῶν μετέχεται, τὸ de συμβεβηκὸς χατὰ 

τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον μετέγεται. ἔτι διαφέρουσιν ὅτι τὸ μὲν γένος πρῶτον 
ὅν ὦ Ὡ - ~ 6 = 

εἰδῶν χατηγορεῖται χαὶ οὕτως ἀτόμων, τὸ δὲ | συμβεβηχὸς πρῶτον ἀτόμων 211» 

χαὶ οὕτως εἰδῶν. ταὐτὸν δέ ἐστι τῷ το τ δείχνυται γὰρ χαὶ ὧδε φύσει 

80 προτερεῦον τὸ γένος. ἔτι διαφέρουσιν ὅτι τὸ μὲν γένος ἐν τῷ τί ἐστι χατη- 
~ \ ὌΝ Ἁ 2) ~ id -" , 5 

γορεῖται, τὸ ὃξ συμβεβηχὸς ἐν τῷ ὁποῖόν τι ἐστιν. 
Wr b) ~ \ ~ , ΄ \ >. VS (τ \ 

ἔχομεν ἐντεῦϑεν tas τοῦ γένους χοινωνίας χαὶ διαφορὰς πρὸς τὰς 

ἄλλας φωνάς: βουλόμενος δὲ διαφορὰς τῶν ἄλλων πρὸς ἀλλήλας a 

φησὶν ὅτι μία χαὶ τῶ ἔχει ἘΠΕ τὰς ἄλλας τέσσαρας διαφοράς" εἰσὶ 

35 δὲ πέντε φωναί: φϑάνει οὖν εἶναι τὰς διαφορὰς εἴχοσι" τετράχις γὰρ πέντε 

εἴχοσι. τῷ οὖν vouveyas σχηποῦντι χαὶ βουλομένῳ φυγεῖν ἀδολεσχίαν δέχα 

εὑρίσχονται" φέρε γὰρ οὕτως εἴπωμεν: τὸ γένος διαφέρει τῶν τεσσάρων 

φωνῶν: εὑρίσχονται οὖν τέσσαρες διαφοραί. πάλιν λέγομεν, ἢ διαφορὰ δια- 
9 - - > > ΄ \ ‘ ae 

φέρει τῶν τριῶν, εἴδους ἰδίου συυβεβηχότος. μηχέτι δὲ λέγε χαὶ γένους oF 

3 ἀτόμοις] ἀτόποις T ὃ. 4 ἐστί (bis) om. T 6 ante χαταλλήλῳ add. tit. 

περὶ χοινωνιῶν τοῦ γένους χαὶ τοῦ συμβεβηχότος T 7 τὰς διαφ.. xat tas xoLv. 

colloc. T 11 πόρρω πάνυ colloc. Κα 14 ἐκ om. T 16 τοῦτο Par. 2089: 

τούτων KT 32 xowwvias] χατηγορίας KT alt. tas om. K 34 τέσσαρας 

Paris. 2089: om. KT 39 ante μηχέτι add. χαὶ T post λέγε add. διαφορὰν T 
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, Vv τ A aig ewe rN A ( pals tie A > ~ a7 Ὁ " 

ἤδη (ap τοῦτο ἐδείχϑη. ἔτι διαφέρει τὸ εἶδος τῶν δύο, ἰδίου χαὶ συμβε- 
a Ἠ AE pos ἘΝ me \ ΄ v> \ ~ 297. α 

βηχότος. χαὶ μηχέτι λέγε διαφορᾶς χαὶ γένους: ἤδη γὰρ τοῦτο ἐδείχϑη. 
ν S , \ W> aA ~ , σ ἣν a7 > eS x 

ἔτι διαφέρει τὸ ἴδιον ἑνὸς τοῦ συμβεβηχότος ὥστε οὖν δέχα εἰσὶ μὴ 
. gl 7, ~ a7 ’ 

αδιπλασιαζήμεναι" τέσσαρες τρεῖς δύο μία. 

2 AN > > , = 

p. 17,5 “AA οὖν προτερόν ἐστι τὸ ᾧ συμβέβηχε τοῦ συμβε- or 

Byxotos. 

\ -“ ” - \ n ν > , ΄ > ~ \ 
Φησὶν ὅτι xdv ἢ τὸ συμβεβηχὸς ἀχώριστον, πάντως ἐχεῖνο τὸ ε 

5 “» ~ = a τὰ pounce βηχός" 6 \ Cn eee ty ie ae. 

αὐτοῦ προτερεύει, οὗ ἐστι συμβεβηχός" ὁ yao Αἰϑίοψ tod μέλανος προτερεύΞξι 

ὡς ἀνϑρωπος. 

» ΙΝ 5 X Vs , , 5 , ~ 

10 p.17,9 Τὰ δὲ γένη χαὶ τὰ εἴδη φύσει πρότερα τῶν ἀτόμων οὐσιῶν. 

\ σ > ~ yn ~ 5) n ΄ i ~ eISSN 
Φησὶν OTL EV τοις αἀτύμοις: πρῶτα τὰ συμβεβηχότα ὑξωρεῖται, TA OS 

‘ 

γένη ἐν τοῖς εἴδεσι. 

Ρ.11.12 Ποῖος γὰρ ὃ Αἰϑίοψ ἐρωτηϑεὶς ἐρεῖς μέλας, χαὶ πῶς 

ἔχει Dwxodtys ἐρεῖς χάϑηται. i | ϊ ἰ 

a) \ S 5 ~ > ~ ’ 

18 Τὸ ἀγώριστον xat χωριστὸν συμβεβηχὸς δηλοῖ. ἐν μὲν γὰρ τῷ λέγειν 
, Γ ., ~ x , in ~ 4 

μέλανα τὸν Αἰϑίοπα δηλοῖ τὸ ἀχώριστον συμβεβηχός, ἐν ὃὲ τῷ λέγειν 

περιπατεῖ χαὶ χάϑητα! δηλοῖ τὸ χωριστόν: ὡς γὰρ τὰ ῥήματα μετα- | | Cot ἱ red ᾿ 

πίπτει, οὕτω χαὶ τὰ χωριστά, ὡς εἴρηται. 

~ > 

p.17,18 Kat τῶν μὲν δύο μιᾷ ἀπολειπομένων. 
‘ 

20 Ὅταν ax τῆς διαφορᾶς ἄρξηται, τότε μία λείπει ἢ πρὸς τὸ γένος" 

προελήφϑη δὲ τοῦτο, ὅτε ἐλέγετο ἢ τοῦ γένους πρὸς τέσσαρας. 

Μεϑὸ yap ἔλθῃς εἰς τὸ συμβεβηχός, ὅπερ ἐστὶ πέμπτον, διαφορὰν 
οὐχ εὑρίσχεται ἔχον διὰ τὸ ἤδη προειρῇσϑαι αὐτάς. λείπεται οὖν τέτρασιν, 

25 ὅτε φϑάσῃ τὸ συμβεβηχός. 

2 ante τοῦτο add. χαὶ T 4 ἀναποδιζόμεναι (sed in mrg. corr.) K φησὶ 

γὰρ K 10 οὐσιῶν Par. 2089: ὦσι K: εἰσί T 13 6 om. Porph. 14 ὅτι 

χάϑηται Porph. 17 χαὶ om. K εἴρηται] p. 140,17 19 δύο] δευτέρων libri 

ἀπολειπόμιων T: λειπομένων Porph. 20 ἄρξη Καὶ 21 ἐλέγετο Paris. 2039: 

ἔλεγεν KT 22 τῶν δὲ πέντε Paris. 2089: τὸ δὲ πέμπον KT 28 πέμπτη Τ' 
24 ἔχων T λείπεται Paris. 2089: λείπει KT 25 φϑάσει Καὶ συμβ:βηχός] 

reliqua cum Elia congruunt. 
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ISIN DEX VERBORUM 

Verba asterisco notata desiderantur in lexicis. 

᾿Αβληχρός 204,27 

ἀγαϑός (παρὰ τὸ ἄγαν ϑέειν) 8.16 τὸ ἀγα- 

Bev 17,3 sq. 35,21 100,17 

τοῦ ἀληϑοῦς 56,28 ἔστι yap ὅτε χαὶ Ψεῦ- 

ὃος ἀγαϑόν 56,30 

ἀγαθότης 36,8 

ἄγγελος 24,10 58.ῦ. 1 85,18 99,16 194, 

29 211,20 ἄγγελοι 19,24 171,25 566. 

211,21 φαντασία ἄγγελος οὖσα (nuntia) 

101,9 

ἀγών. ὁ τῆς φιλοσοφίας θεῖος ἀγών 1,9. 10 

ἀδιεξίτητος 100,8 168,4 
> = ν 

σωμα η περ 

τιμιώτερον 

\ ᾿ Σ ἀδιχεῖν ἢ περὶ τὸ t τὰ ἐχτός 

41.8 

ἀειχινησία 125,23 

ἀειχίνητος 47,6. 14 

ἀετός 106,21 

ἀίδιος opp. φϑαρτός 29,3.4 116,22 135,14 

τὸ ἀΐδιον διττόν 117,30 

χαὶ φϑορᾷ 120,25 

αἰνιγματώδης. αἰνιγματωδῶς 146,22 

αἴσϑησις 46,28. 80 56,10 79,8 148,19 

αἰσχροχέρδεια 82.5 

opp. ἐν γενέσει 

αἴτιος. αἴτιον ποιητιχόν---ὑλιχόν 27,24. 25 
ἄκαινα. ὅπερ μέτρον χαὶ ἄχαιναν ἐχάλουν 

διὰ τὸ μὴ χαίνειν 64.6 

axaptatos (χρόνος) 169,20 

ἀχατάληπτος 59,32 

ἀχαταπόνητος 52,5. 9 

ἀχηλίδωτος βίος 5,22 

ἄχρατος 7,18 sq. 

ἀληϑής. τὸ dAndés dist. τὸ ἀγαθόν 56,28 

ἀλλεπάλληλος. τὸ ἀλλεπάλληλον εἶδος 144, 

1. 21 

ἀλληγορία (Optpov) 106,8 

ἀλληγοριχῶς 59,10 96,5 

ἀλλοῖος opp. ἄλλος 174,12 sq. 

ἄλλος opp. ἀλλοῖος 174,11 sq. ἄλλως te δὲ 
37,15 40,7 al. 

ἄλογος. ἄλογοι τέχναι 41,13 sq. 

*dhoystys 209,24 

ἁλουργής. τὸ ahovpyés (χρῶμα) 163,27 
104,1. 2 

ἀλώπηξ (φρόνιμος) 39,7 

ἁμαρτάνειν. ἥμαρτε 207,10 

907. 111 

ἀμβλυώττειν 77,15 

ἀμενηνός 204,27 

ἄμεσος. ἀμέσως 120,25 

ἀμεταχίνητος 44,18 

ἀμιγής 7,18 sq. 

ἀμνημόνευτος 167,20 

ἀμφίβολος. ἐπ᾽ ἀμφιβόλῳ λέγειν 108,18. τὸ 

ἀμφίβολον opp. ὁμολογούμενον 188,8 207,13 

ἄν in irreali omissum 2,16 148,16. 26 al. 

apud coni. om. 145,15 

avaBatyds 48,10 

ἀναγκαῖος. τὸ dvayxatov 

χρήσιμον 100,15. 21 

ἀναιρεῖν. 

29,31 sq. 

ἀνάλυσις dist. διάλυσις 89,16 τριττή 103,28 
ἀναλυτιχὸς τρόπος 93,27 ἡἣ ἀναλυτιχὴ 

μέϑοδος 88.9 89,11 90,13 108,4. 23 
ἀναμφίβολος. ἀναμφιβόλως 122,19 133,11 

ἀναντίρρητος 156,22 166,4 

ἀναπολεῖν 46,34. 35 58,12 113,23 

ἀναπόλησις 27,29 46,36 

ἄναρϑρος φωνή €3,32 

t ~ 
αμαρτη Oat 

dist. dyatdy, 

οὐ Get τινὰ ἑαυτὸν... ἀναιρεῖν 

ἀναρμόδιος 132,23 



224 ἀναρμοστία 

ἀναρμοστία 14.4 

ἀνασχευάξζειν opp. χατασχευάζειν 8,10 

ἀνατυποῦν 58,13 

ἀναφύεσθαι 81.4 83,18 

Soe 38,1 sq. 

avetdeos ὕλη 91,5 112,32 190,8 

ἀνεπίληπτος 136,29 

ἀνϑέλκχειν 95,15 96,20 143,11 

ἀνϑθορίζειν 138,29 

95,24 

191,1. 29 

ἄνϑρωπος (ζῷον λογικὸν ϑνητὸν νοῦ χαὶ ἐπι- 

2,4 11,22al. λέγεται 

παρὰ τὸ ἀναϑρεῖν zat λογίζεσϑαι ἃ ὄπωπε 
95. 97 

στήυιης δεχτιχόν) 

᾽ 
ἀνθρωπότης 109,14 111,80 112,11 

ἄνοδος opp. χάϑοδος 162,10 165,7 

ἀνοηταίνειν 123,2 

avotzetos 107,14 

ἀνομοιογενής 10,6 198,16 

ἀνομοιοειδής 201,16 

ἀνομοιομερής 69,18 sq. 155,6 

Ξἀντανίσωσις 214,11 

ἀνταυγάζειν 106,21 
3 > ~ ἌΣ > Ul ¥> 8 92 ἀντιδιαιρεῖν. τὰ ἀντιδιαιρούμενα εἴδη 68,23. 

90 sq. αἱ ἀντιδιαιρούμεναι διαφοραί 215,7 
* 3 IN ΄ ἀντιδιαιρετιχός. 

214,13. 14 
; Ξ 
ἀντικεῖσθαι. 

ἀντιδιαιρετιχαὶ διαφοραί 

ὁ γινώσχων τὸ ἕν τῶν ἀντι- 
χειμένων χαὶ τὸ ἕτερον τῶν ἀντικειμένων 

γινώσχει 28,18 τὸ ἀντιχείμενον 149,30 

ἀντιπαράστασις 9,1. ὃ 
οἱ ἀντίποδες 1,19 

ἀντιπάσχειν. 

ἀντίπους. 

ΕΘ Ὁ. [by 

ἀντιστρέφειν 17,18 sq. 19,10 99 

ἀντίφασις 150,8. 23 

ἀνύπαρχτος 1,16 

ἐπιστήμη 49,11 

ἀοριστία 163.5 

ἀόριστος 84,22 100,1 138,26 162,28 sq. 

ἁπαλύνειν 107,12. 16 

ἀπαραίτητος 101,11 sq. 

ἄπειρος expl. 162,28 sq. 

ἀπερίληπτος 66,28 67,28 sq. 84,22 al. 

27 
23 133,9 

ἀνυπόϑετος 

ἁπλοῦν syn. ἐξαπλοῦν opp. στενοῦν 162, 

13. 16 
ἁπλοῦς. τὸ ἁπλῶς τετραχῶς λαμβάνεται 

126,10 
ἀποίχιλος 120,23 

ἄποιος. τὰ ἄποια σώματα od φϑείρεται 205, 

55 206,13 
ἀποδειχτιχὸς τρόπος 93,27 ἡἣ ἀποδειχτιχὴ 

μέϑοδος 88,9. 11 90,18 

Ἑαὐϑόριστος 14,23 

*aboos δέ ἐστιν ἣ χάμινος παρὰ τὸ ἀτμόν 

I INDEX 

ἀπόδειξις dist. ἐπαγωγή, παράδειγμα 88,14 

102,22 

ἀπολλύναι 300.1854ᾳ. ἀπολλύειν. 906,21 sq. 

ἀποχρημνίξεσθαι 148,90 
ἀποχρημνοῦν 148,26 

ἀπ pele 5,22 

ποφατιχός. 

| Oe 1 

ἄπταιστος 44,26 sq. 

20,6. 18. 19 

Ne 

ἀντανίσωσις ἀποφατιχή 214, 

ἀπώλεια 

21. 80 

ἄρα οὖν postpos. 50,1. 28 91.16 ἃ]. prae- 

pos. 34,27 80,18 εἰ ἄρα δέ 69,26 72,10. 

ἐπ᾿ ἀπωλείᾳ 148, 

19 4]. ἄρα praepos. 131,29 

ἀρετή. τέσσαρές εἰσιν αἱ ἀρεταὶ τῆς ψυχῆς 

98,1 αἱ ἐπιστημονικαί---φυσιχαί 38,25. 32 

ἀριϑμητική 60,24 61,36 62,5 63,25 

ἀριϑμός. ἀριϑμοὶ τέλειοι, ὑπερτέλειοι, ἐλλι- 

πεῖς 22,19 ἄρτιοι---περιττοί 51,7 xbxhos— 

τετράγωνος 62,11 sq. 

χατὰ τὴν φύσιν 136,21 

zat” ἀριϑμόν dist. 

ἁρμόδιος congruens 4,14 

ἄρρυπος βίος 5,22 

ἀρχή. ἀρχαί causae principales 40,27 41,12 

43,12 

ἀρχέτυπον 30,11 

ἀσάφεια 105,10 sq. 

ἄσβεστος calx viva 66,15 

ἀσήμιαντος φωνή 84,2 

ἀσπάζεσϑαι 146,12 
ἀστρονομία 60,24 sq. 62,2. 1 64,8 

ἀσυγχύτως 62,9 

ἀσύστατον (ἀνόητον ὃ) 161,24 

ἀσώματος 190,14 

ἄτομος. τὰ ἄτομα expl. 91,321. 80 100,4. 

25 τὸ ἄτομον def. 167,22 169,11 

atop.ovv 119,1. 6.11 187,26 195,25 sq. 

ἀσύγχυτος. 

ἀσύστατος. 

αὐθυπόστατος 184.11 ἰδέαι αὐϑυπόστατοι 

115,7 τὰ αὐθϑυπόστατα 168,22. 23 

ἄυλος opp. ἔνυλος 46,16 sq. 58,4 71,34 

syn. θεῖος 79,4 151,29 

αὐξητικός. αὐξητιχὴ δύναμις 148,18 204,22 

τινα ἀφιέναι 41,15 

αὐτοχίνητος 41,0. 13 148,33 

αὐτομέτρητος 14,19 

αὐτόπτης 41,20 
αὐτοψία 47,26 

ἀχλυώδης βίος 79,3 



VERBORUM 

Βαλβίς. ἐχ βαλβῖδος 3,7 
βάναυσος. βάναυσοι τέχναι (παρὰ τὸ βαίνειν 

περὶ τὸν αὐσόν) 41.12 

βίος συμποσίῳ μεγάλῳ ἔοιχεν 32,14 

βλίτυρι 1,17 

βούλησις 56,12 79,8. 20 

βούπαις 176,14 

Veetyvegfety 173,1 198,32 

γένεσις. ἐν γενέσει zat φϑορᾷ 120,25 135, 

15 al. 

yeveth. ἐχ γενετῆς 176,22. 26 

γενιχός. γενιχώτατον γένος 147,1] 54. γενι- 

χαὶ διαφοραί 213,25 

γεννητιχός. γεννητιχὴ δύναμις 148,18 

204,22 

γένος opp. διαφοραί 11,19 18,14 87,14 

φωνὴ οὐσιώδης 85,12 περὶ γένους 121, 

20 τῶν; πέντε φωνῶν προετάγη 121,25 

ὁμώνυμος φωνή 125,20 ἀρσενιχόν, ϑηλυ- 

av, οὐδέτερον 125,27 γενικώτατον---ὗπαάλ- 

ληλον 147,1 τὰ δέχα γενιχώτατα γένη 87,7 

γεωδαισία 64,22 

Ἱεωμέτρης 21,14 

γεωμετρία 60,24 sq. 02,1. 1 64,2 

γἡλαυχόφϑαλμος 173,18 175,6 sq. 

γνήσιος. τὸ γνήσιον 80,12 81,12 92,16 

γνῶσις μεριχή---χαϑόλου, peta λόγου-- ἄνευ 

λόγου 49,21 

γνωστιχός. τὸ γνωστικόν 17,3sq. 35,21 

γνωστιχαὶ δυνάμεις 46,28 56,10 79,6 

γόης 44,16 
γραμματικός 21,18 39,32 

γρῖφος ἤγουν αἴνιγμα 42,10 

Δαίμων 24,10 85,18 99,16 δαίμονες ϑνητοί 

15,22 19,24 
δαχτύλιος ἀριστέως ἐκτύπωμα ἔχων 115,21 

δάκτυλος. ἄκρῳ δαχτύλῳ γεύεσθαι τῆς 

ἡδονῆς 1,5 

δεῖσϑαι. δέεται 60,18 111.9 δέεσθαι 195, 

13 al. 
δεχὰς λέγεται οἱονεὶ δεχάς 49,5 54,23 

δύναμις 225 

Onptovpyety.o6,28 109,1sq. λόγῳ δημίουρ- 

γεῖν τὰς πέντε φωνάς 208,2 
" ἰ - δι G6 » 

δημιούργημα 6,3 

Onp.tovupytxds 27,24 

δημιουργός 2,13 5,3 20,5 

διαγώνιος (συζυγία) 186,8. 24 

διαιρεῖν χατὰ ἕξ τρόπους 154,22 

διαίρεσις 9,17 sq. 10,26 expl. 55,8 102,20 

διαιρετιχὸς τρόπος 93,27 ἡἣ διαιρετιχὴ 

μέϑοδος τῷ πυρὶ ἀναλογεῖ 10,3 88,9 sq. 

89,24 

χυρίως τρεῖς 66,25 

b \ Ν ν —< κ 

ὁχτῷ σιαιρετιχοὶ τρόποι 69,19 

510, δ 

μέϑοδοι 87,5 88,6 sq. 

διαλεχτιχῶς 120,21. 29 

125,31 

διάλληλος δεῖξις 25,8 sq. λόγος 132,8 sq. 

144,27. 29 145,1 sq. 188,12 

διάλυσις dist. ἀνάλυσις 89,15 

διαλεχτιχὸς χανών διαλεχτιχαὶ 

διαλεχτιχώτερον 

διανοεῖν. διανόει μοι 113,21 

διάνοια expl. 40,29 47,9 56,11 b} ᾽ ? 

διατυποῦν JS,17 

=) 5 
(9,7 

διατύπωσις 46,57 
a 8 ῃ 

GUOTATLAAL οιἰαφοραι 11,19 <18,14 
οὐσιώδης 85,15 

διαφορά. 

87,14 

φορᾶς 

περὶ δια- 

λέγεται τριχῶς 173,13 
> a Sees yaa - =, + σα 
OLADEPEL ἢ LOLALTATA τὴς ZOLVWS χαὶ LOLWS ς 

179,11 φασί τινες τὰς αὐτὰς εἶναι (τὰς 

συστατιχὰς χαὶ 

def. 187,7 

τὰς διαιρετιχάς) 181,15 

διδασκαλικὸς τρόπος 80,15 89,2 τέσσαρες 

93,26 
δίχαιος dist. ὅσιος 37,30 
Ν Ul 

διχαιοσύνη 98,1 546. “ 
> , Ὁ ἄν ΄ FAD 12 
διχανικός. τὸ διχανικόν 72,5 sq. 
ΟΣ , oS , reo 
διχαστικός. τὸ διχαστιχόν 79,04 

Stan. δίχην ἐπέχειν 122,1 

διωγμός 200,20 

διωρισμένος. διωρισμένον ποσόν 61,3 xad? 

ἑαυτό---χατὰ σχέσιν 61,20 
S , ς Ἐ ΄ , QA 

δοχιμάξειν. (αἱ περιστάσεις συμβαίνουσι) διὰ 

τὸ δοχιμάζεσϑαι τὴν ψυχήν 94.1. ὃ 
δόξα (γνωστιχὴ δύναμις) 46,29 47,1 56,11 

79,8 
όρκων (ναῦς tts) 22,2 

vas λέγεται παρὰ to διιέναι 50,4 o oOo 

δύναμις. δυνάμεις ϑεωρητιχαί---πραχτιχαί | 

55,36 sq. ywottxat—Curizat 46,28 56, 

δελφίν 89,6 10 79,6 δυνάμει 61,5 sq. expl. 189,27 

δευτερεύειν 30,9. 19 πρῶτον δυνάμει καὶ δεύτερον δυνάμει 

δηλητηριώδης 32,26 193,21 

Comment. in Arist. XVIII 2. Day. Proleg. et in Porph. Isag. 15 



290 δυνατός 

Ἔν cum ind. 18,1.4 219,18 al. 

ἑβδομάς 53,17 

ἐγγύς. τὰ ἐγγύς 194.Ὁ sq. 

SMe δειν, ίζειν 74,4 
. ἐμόν, τὰ τοῦ ἐμοῦ 41,6 

ἑδρατος 52,33 Das 

i. τὸ ef ἔστι 1,15 130,18. 20 

3,14 4,24 11,2 al. 

οἴδαμεν 12,8 216,9 

εἴδησις 37,21 57,21 59,23 

εἰ cum coni. 

εἰδέναι. 

εἰδιχός, τὸ εἰδιχώτατον εἶδος 144,17 147, 

4534. ε 

εἰδοποιεῖν 91,7 sq. 

εἶδος opp. ὕλη 40,16 91,5. 19 103,28 φωνὴ 

οὐσιώδης 85,19 περὶ εἴδους 142,23 τρι- 

ὁρισμός 145,11 

χώτατον--ἀλλεπάλληλον 144,11 

λον 147,5 

εἰχασμιός 59,32 

txat διαφοραί 213,23 

y@s ὁρίζεται 144,7 εἰδι- 

ὑπάλλη- 

- ΠΥΡῚ 3 ς , ’ ‘ ~ os) 
εἶναι. τὸ dv (οὐχ ὁμώνυμον ἀλλὰ τῶν ἀφ 

ἑνός) 3,2 

Ὅ τὸ 

" 7° , 4 > ‘ x ς 

TO εἰνᾶι, TO μὴ ELVal, TO εὖ 

χαχῶς εἶναι 31,20 τὰ ὄντα 

τριττά ἐστιν 58,2 τὸ ὃν iene τα 

τὸ ὃν ἢ πεπερασμένον " τὶ τῇ 

φύσει χαὶ τῇ γνώσει χτλ. 159,25 
> > ee x τι [7 re -" 

εἷς. ap ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν 65,21 66,17 159,7 

εἷς χαὶ ἕχαστος 119,5 140,12 167,16. 

11 ἃ]. εἷς ἕχαστος 199,8. 11 al. 

εἰς pro ἐν 151,10 213,86 

ἕχαστος. τὰ καϑ᾽ 

φωνή dist. 

τὰ χαϑ᾽ ἕχαστον 97,27 

ἕχαστα 104,21 ἡ καϑ᾽ Exacta 

ἡ μεριχή 198,20 

ἐχχρεμής 143,16 

ἑχτιχὸς πυρετός 206,24 sq. 

ἐχχεῖν. ἐχχύσῃς 112,19 

ἕλχειν τε χαὶ ἀνϑέλχειν 95,15 

ἐλλείπειν 15,29 19,15 

ἐλλιπής 138.24. 31 

ἐμβατήριον. ἐμβατήρια μέλη 63,27 

ἐμβυϑίζεσθαι 107,15 

ἐμπειρία expl. 49,235 47,20 

ἐμπρησμός 89,22 

ἐμψυχία 184,1 
ἔμψυχος. τὸ ἔμψυχον διαιρεῖται εἰς 

ζῳόφυτον χαὶ φυτόν 71,385 137,22 
uN ~E, ο < 

I INDEX 

ἐναντίος 150,1.14 δι᾽ ἐναντίας 3,8 ἐξ 

ἐναντίας 109,1 τὰ ἐναντία 7,18 188,28 54. 

ἔναρϑρος φωνή 89,92 

ἐνασχολεῖσϑαι 92,7 93,14 

ἐνατενίζειν 106,23 

ἐνδιάϑετος λόγος 11,28 210,23 211,22 

ἐνδοιαστιχός. ἐνδοιαστιχῶς 107,25 

ἐνεργείᾳ 61,12 
, 

opp. ἐπινοίᾳ 205, ἐνέργεια. 

21 207,1sq. πρῶτον ἐνεργείᾳ χαὶ δεύτερον 

193,21 
ἔνϑεν i. 6. inde 192,15 206,29 

ἐννεὰς λέγεται παρὰ τὸ Ev χαὶ νέον 54,18 

ἐνόπλιος 63,32 

ἐνσάττειν. πόνος ἐνσεσαγμένος 105,16 τὸ 

ἐνσεσαγμένον 108,4 

ἔνστασις 3,6al. 

ἔνυλος opp. ἄυλος 46,1154ᾳ. 58,2 71,33 

opp. ϑεῖος 77,4 151,29 μουσική 64,20 

évurddetos ἐπιστήμη 43,11 

ἐξ οὗ adversative 167,2 175,22 

ἐξάγειν. οὐ δεῖ τινα ἑαυτὸν ἐξάγειν ἤγουν 

ἀναιρεῖν 29,31 sq. 

απλοῦν ἐπὶ πολλά 124,28 195,24 sq. 

ἃς λέγεται οἱονεὶ ἐξισάς 53,12 

ἐξηγητής: 
ις χαὶ στέρησις 1δ0,2. 11 

τὸ ἔοιχε τριχῶς 120,14 

> 
» 

Mm Oo ὦ ot ἐξηγηταί 162,2 

Oo wr vir vir vir Mm ΟΣ ιχέναι. 

παγωγή 88,18 

παϑλον 110,4 

ἐπηρμένον φρονῶν 99,20 
ἐπαναβεβηχός 191,1 147, 

Mm OM, 

παίρειν. 

παναβαίνειν. 

5 sq. 152,21 
ἐπάνω ἀλλήλων 59,9 

ἐπέχεινα 52,17 

ἐπεξέρχεσϑαι τοῖς μεριχοῖς 89,1 

ρέσει 153,2 

ἐπί. ἡνίκα ἐν τοῖς ἀριϑμοῖς τὴν ἐπί πρόϑεσιν 
λέγομεν, πολυπλασιασμός ἐστιν, οἷον πέντε 

ἐπὶ πέντε εἰχοσιπέντε (ἀντὶ γὰρ τοῦ πεντά- 

χις πέντε) 49.24 

ἐπιγραφή. ἡ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς 80,12 

81,5 91,23 
ἐπιδιαίρεσις expl. 55,8. 10 

ἐπιϑυ μία (ζωτιχὴ δύναμις) 56,12 79,9. 23 
ἐπίνοια opp. ὑπόστασις 58,2 ἐν ἐπινοίᾳ 

εἶναι opp. ὑφεστηχέναι 108,24 54. ἐν 

Φιλαῖς ἐπινοίαις 110,24sq. 116,5 ἐν ψιλῇ 

ἐπινοίᾳ 114,2, τί διαφέρει ἐπίνοια τῆς 
ψιλῆς ἐπινοίας 119,17 ἐπινοίᾳ opp. ἐνερ- 

γείᾳ 205,21 201,2 5 

ἐπίσης 215,13 217,31 al. 

Mm, 

Om 

~ ἃ 

TH Olat- 



VERBORUM 

ἐπιστήμη def. 43,23 44,17 
ἐπιστημιονικός. ἐπιστημονιχαὶ ἀρεταί 38,25 

ἐπισυμβαίνειν 210,18 ἐπισυμβεβηχός 200, 

22 
ἐπουσιώδης 14,10 φωνή 84,25 98,29 130 

27 102,8 ἃ]. ἐπουσιῶδες λέγεται τὸ ἐπὶ 
τῆς οὐσίας ὄν 84,25 99,5 expl. 86,24 

dist. συμβεβηκός 178,13 ἐπουσιώδης δια- 

φορά 164,23 

ἑπτὰς λέγεται οἱονεὶ 

ploy 53,16 λέγεται καὶ καιρὸς καὶ ᾿Αϑηνᾶ 

53,19 
ἐρωδιός (ζῷον γελαστιχόν) 204,15 | 

. 
σεπτὰς παρὰ τὸ σεβάσ- 

ἐρώτησις. ἡ ἐρώτησις 

141.20 
 ετερόριστος 14,24 

ἑτερότης 135,1. 10 

τὴν ἀπόχρισιν ποιεῖ 

*ecepovndotatos [08,22. 23 

εὐανάτρεπτος 202,18 

εὐάρμοστος 14,3 

εὖγε τῆς ἐπιλύσεως 144,51 148,14 

εὐειδής 143,24 

εὐθύγραμμος. τὸ εὐθύγραμμον 140,1. 2 

εὖ Beare, 148,12 

Εἰ ριστὸς 176,12 

ἐφαρμογή 410 
peers 44,8 

ἐφιχτός 36,4 

᾽ ΄ Ζητεῖν. οὐχ τὰ qow εἰπεῖν 184,19 

ζωὴ φυσιχή-- ή φύσει τριττή 

33,28 
ζῷον 71,36 137,22.27 coni. ζῳόφυτον, φυ- 

τόν 148,10 152,5 

Cwotys 156,18. 27 
ζῳόφυτον 71,36 137,22. 27 148,10 152 

ζωτιχαὶ δυνάμεις 56,10 79,6 

αἱρετιχή 31,9 

ζωτιχός. 

"H. 6 ἤ σύνδεσμος 207,25 

Hocotat. ἥδεται φϑεῖραι libenter delet 206,27 

ἡ δον ἡ (ποτὲ μὲν ἀγαϑὸν ποτὲ δὲ xaxdv) 102, 

23 sq. 
ἡδυπάϑεια 31,15 46,24 77,15 

ἠϑιχός. τὸ ἠϑικόν 74,138 

> ΄ ς ἰσχάς 227 

ἡλιαχός. τὸ ἡλιαχὸν φῶς 30,11 

ἥλιος (ἑκατονταεβδου.ηχονταπλασίων τῆς γῆς) 

109,21 
or Ga 

ἥμισυς. δύο ἥμισυ 51,10 

Θάνατος φυσιχός---προαιρετιχός 31,16 

θαῦμα ἐστιν ἀρχὴ φιλοσοφίας 96,1. 10 

151,13 τὰ θεῖα 117,31 123,9 125,20 

Yetov 148,38 151,11 sq. 152,1 

Yetos 

ὴ εἴρηται 

ὲ 151,15 

τὸ γὰρ Yetov ὁρίσασϑαι od δυνάμεϑα, ἐπειδὴ 

ί 901,8 

τὰ τοιαῦτα ϑεῖα διὰ τὸ ϑέειν 

ἐστιν οὐχ οἴδαμεν 

ολογεῖν 125,28 

deo λογικός. τὸ ϑεολογιχόν 5,8sq. 57,17. 27 

ϑεολογιχῶς 120,20. 28 

Beds 58,5.7 129,9 ἔστι Beds 8,11 sq. 

τὸ ϑεωρητιχόν 9,7 sq. 37,19 

ΞΘ 

ϑεωρητικχός. 

Dos les. 
τὸ ϑεωρητιχὸν ὑποδιαιρεῖται 57,11 

ϑεωρητιχαὶ δυνάμεις 56,1 sq. 

ϑεωρία λέγεται παρὰ τὸ τὰ ϑεῖα ὁρᾶν 77,7 

ξϑνητότης 198,23 

ϑρεπτιχὴ δύναμις 148,14 204,22 

18,26 20,1 56,12 79,8. 22 

ϑρεπτιχός. 

ϑυμός def. 

7,33 sq. 182,25 

τὸ ἰατριχὸν σμιλίον καὶ ἰατρικὸν 

Ἰατριχή def. 1 

ἰατρικός. 

βιβλίον 159,11 sq. 

ἰα 

ἰδέα. αἱ ἰδέαι 110,30 134,29 αὐδυπόστατοι 

115,7 
ἰδιχός 39,6. 8 

ἴδιος. τὸ ἴδιον ἐπουσιῶδες---οὐσιῶδες 85,d. 
> 

22 86,13 περὶ ἰδίου 200,9 xat ἰδίαν 

98,6 217,17 

idtotpozta 169,1 

ἵνα. ὡς ἵνα velut 114,20 118 

ἔσται 154,14 

ἱπποκένταυρος 47,1 84,5 

ἵππος λέγεται παρὰ 

23,28 

ἵπτασϑαι 23,28 42,18 

ipts ἡ οὖσα ἐν τῷ οὐρανῷ 96,12 

isdypap.pos. 

Q5al. tva.. 

ν᾿ 

ὁ ἵπτασϑαι τοῖς ποσίν 

τὸ lodypaypov 140,1 

ἴσος. τὸ ἴσον 88,13 ἐπ᾽ ἴσης 160,14 54. 

172,13 sq. ἴσον 210,38 

ἰσχάς 164,5. 6 



228 Kadodas 

Κα άϑοδος opp. ἄνοδος 162,10 165,5 

χαϑολιχός 6,29. 30 ‘opp. μεριχός 13,9 

χαϑόλου opp. μεριχός 6,27 sq. dist. ὅλον 

98.16 τὰ χαϑόλου opp. τὰ μερικά 4,23 

88,12 97,25 χαϑόλου τοίνυν ἐστὶ τὸ ἕν 

τῷ ἀριϑυιῷ χατ᾽ εἶδος 109,27 χαϑόλου 

φωνή 84,19 

χαχοτεχνία 44,12 

χαχόχυμος 32,26. 28 

χαλλωπισμός 37,20 

χἄν cum ind. 132,17 136,4 164,10 191,21 al. 

cum opt. 175,5 χἂν--χἄν te 109,8 184, 

14 κἂν χἂν 
aN 

ELOLV .. « ὑφέστηχεν 110,19 

“ay Te... xav te 117527 

zavoviCety 88,14 sq. 

χαταβάλλειν λόγον 9,28 

χαταλαμβάνειν intellegere 8,29 sq. 

χατάληψις 4,11 sq. 8,28 44,5, 7 

κατάλληλος 142,24 218,6 

χαταπιστεύειν 109,20 

χαταποντίζειν 149.2 

χαταρρυποῦν ἑαυτόν 40,20 
χατασχευάζειν. τέσσαρά ἐστι τὰ κατα- 

σχευάζοντα 188,6 

χαταφατιχός. ἀντανίσωσις xatapatixy 214, 

11:1Ὁ 

χατευτελίζειν 190,17 

κατηγορεῖν. τὸ χατηγορούμενον Opp. ὑπο- 

χείμενον 165,22 sq. 

κεφάλαιον. ὀκτὼ χεφάλαια 80,6 

χιϑαρῳδία dist. κιϑαριστιχή 45,16. 18 

χινεῖν 6,5 sq. 

χίνησις 125,7.15 148,21 εὔτακτος 6,3 sq. 

χινητιχός. τὸ χινητικόν 215,33 216,31 

χλαυστικός. τὸ χλαυστιχόν 203,19 sq. 

χοινῶς 140,8 142,1 

χοινωνιχός. 

χοινός. 

τὸ χοινωνιχόν 129,0 sq. 

χουμωτιχή 19,00 

κόπος χαὶ πόνος 106,28 

χουρευτική 19,35 

χοντοπαίχτης 44,14 

χροχόδειλος 89,0 

χυαϑιαῖος. κχυαϑιαῖον μέτρον 112,18 

χυανοῦς. τὸ χυανοῦν (χρῶμα) 169,21 104,2 

χύχλος (ὃ xe’ ἀριϑμός) 62,11 

χύμβαλον 64,22 

κύων (ἀστρῷος, ϑαλάττιος, χερσαῖος) 3,20 

66,6 69,31 123,2 154,26 158,18 

κώπη. ἡ ἐν ὕδασι κώπη (χεχλάσϑαι φαίνε- 

tat) 109,22 

I INDEX 

Λανϑάνειν. λεληϑότως 209,15 

ἔλειψα 15,31 ἐνέλιπον 16,1 

λευχός. λευχόν ἐστι χρῶμα διαχριτιχὸν ὄψεως 

1.11.36 28,14 119,91 al. 
λέων (ἀνδρεῖος) 39,7 

λογιχεύεσθαι 203,14 

λογική 60,3 165,21 
hoytxds. λογικώτερον 121,1 

λείπειν. 

ἔλογικότης 198,23 

λογιστική 64,14 

λόγος ἐνδιάϑετος---προφοριχός 11,28. 29 112, 

14 211,20 pars animae 38,6 
222 ΖΦ 575 λύχνος (ναῦς τις) 

Μαϑηματικός. τὸ μαϑηματιχόν ὅ,854. 57, 

11. 21 
υαϑητιᾶν 

διαίρεσις tod μαϑηματικοῦ 60,14 

28,30 
μαχραίων. at vaxpatwves νύμφαι 15,22 

24,11. 15 
μανία σώφρων 1,6 

ματαιοτεχνία 44,12 

μεγαλορρημοσύνη 11].1 

μέϑεξις. κατὰ μέϑεξιν ἔχειν 36,11. 19 

υεϑερμηνεύειν 106,8 

pede 215,23 219,23 
μειοῦσϑαι 160,10, 14 

μελανόφϑαλμος 173,19 175,6 sq. 

μέλας. μέλαν ἐστὶ χρῶμα συγκριτικὸν ὄψεως 

7,36 28,15 al. 
μερικός opp. καϑόλου 6,27 sq. χαϑολιχός 

13,9 τὰ μεριχά opp. ta χαϑόλου 4,22 

88,12 μεριχὴ φωνή 84,18 dist. ἡ xa? 
ἕχαστα 138,26 

μεσάζειν 95,13 118,1. 8 

μέσος. διὰ μέσου 87,27 91,17 120,26 al. 

μετριάζειν 107,25 108,14 
μηδαμῇ. τὸ μηδαμῇ μηδαμῶς 189,5.7 

μήποτε haud scio an 128,28 158,9 

pia. μία καὶ τέσσαρα 49,15 ἅπαξ μία μία 

ἐστίν 50,3 al. 

υἱχτός 151,21 152,38 
μονὰς λέγεται παρὰ τὸ μένειν 49,11 

μονή 125,22. 28 161,14. 18 
μορφή 199,22 213,5 
μουσική 60,24sq. 61,37 62,5 63,26 ἔνυλος 

64,20 
peotvos syn. patos 7,28 

vos. μύες musculi 204,9 



VERBORUM 

Ναυπηγιχή 21,29 
véxpwots τῶν παϑῶν 22,7.8 25,1.18 29, 

19 sq. 

νεολαία 108,20 110,25 

νευροβάτης 44,14 

νοητός 47,17 

νοϑεία 81,23 sq. 
γίνεται νόϑον σύγγραμμα χατὰ 

81,18 
Η ῃ , 

τὸ νομοϑετιχόν 

νόϑος. τέσσα- 

ρας τρόπους 

νου οϑετιχός. 

νουνεχής. νουνεχῶς 218,36 

yous expl. 46,29 47,15 56,11 79,7 

προσβολῇ πάντα γινώσχει 60,7 vod καὶ 

ἐπιστήμης δεχτιχόν 195,9 200,18 al. 

yuxtepts 46,21 

75,84 

ἁπλῇ 

νύμφη γι μαχραίων 

νῦν (σημαίνει τὸν ἀκαριαῖον ἐνεστῶτα) 169,20 

νωχαλός 107,13 

᾿Ογδοὰς λέγεται οἱονεὶ ἀγοδυὰς παρὰ τὸ δύο 

ἄγειν 54,5. 18 

οἰκονομικός. 

οἱονεί 213,35 

ὅλος. ὅλον dist. 

ὅλος 131,26 
ὁυοειδής 217,29 218,1 ὁμοειδῶς 98,17 

ὁμοιογενήῆς 10,6 156,10 sq. 198,16 201,18 

ὁμοϊομερής. τὰ ὁμοιομερῇ 40,17 μέρη 

65,18 sq. 155,6 

ὅμοιος. τὸ ὅμοιον τετραχῶς λέγεται 34,31 

ὁμοιοῦν. ὁμοιοῦσϑαι dew 34,19 sq. 

ὁμολογεῖν. τὸ ὁμολογούμενον opp. ἀμφί- 

βολον 188,1 sq. 

ὁμοτίμως 98,20. 22 

δεῖ τὸν περὶ ὁμωνύμων φωνῶν 

ποιήσαι 122,29 

74,13 τὸ οἰχονομικόν 

χαϑόλου 98.10 ὅλος ὡς 

ὁμότιμιος. 

ὁμώνυμος. 

διαλαυβάνοντα... τρία 

ὅμως. δὲ ὅμως 153,8 

ὄνομα dist. ὅρος 11,31 

ὄντι ὅμοιον 23,25 

ὅποῖος. ὁποῖόν τι Opp. τί 76,30 85,15 

ὅπου 51,5 

ὅρασις ἅμα τῶν ἐναντίων 

1919 199: 
ὀργανιχός. τὰ ὀργανιχά 40,18 

δρισμός expl. 11,16 102,22 διαφέρει ὑπο- 

γραφῆς 12,20 180,26 142,12. ὅρου 13,7 

ὑπογραφιχοῦ ὁρισμοῦ 13,27 

λέγεται οἱονεὶ τῷ 

ἀντιλαμβάνεται 

περιουσία 229 

δριστιχὸς τρόπος 93,27 

88,9. 10 

opovéesroy 13,18 15,12 

ἡ ὁριστιχὴ μεϑοῦος 

ὅρος 9,17 sq. 

dist. 

TPOTEPEVEL τῆς 

26 sq. ὁρισμός 13,7 οἱ ὅροι ἀπὸ 

τοῦ ὑποχειμένου λαμβάνονται ἣ τοῦ τέλους 

ἢ ἀπὸ τοῦ συναμφοτέρου 16,14 17,31 

ὅρος 19.10 

δίχαιος 37,3 

τέλειος 

ὅσιος dist. 

ὅσος. ὅσον aliquatenus 45,7 

ὅταν cum ind, 48,24 ἃ]. cum coni. 43,13 al. 

183,23 

οὐρανὸν ἐχάλεσε (Πλάτων) 

οὐράνιος. ἡ οὐρανία χίνησις 
οὐρανός 6,6 sq. 

τὸν χύσμον 2,20 

οὐσία (γενιχώτατον γένος) 141,34.54ᾳ. 100,2 54. 

τί διαφέρει οὐσία οὐσιώδους 178,12 indoles 

34,20 35,18 syn. ὕπαρξις 125,7 

τέρα 195,12 200,20 

οὐσιώδης φωνή 12,21 84,25 98,28 180, 

26 al. τὸ οὐσιῶδες dist. τὸ συμβεβηχός 

12,28 opp. ἐπουσιῶδες 84,25 ὃ 

μὲν σύζει ἀπὸν δέ φϑείρει 86,21 99,5 

dist. οὐσία 118,18 

164,22 216,16 οὐσιωδῶς ὃ 

199,8 sq. 210,12 

οὔτε (an οὐδέ ὃ) 89,2 116,27 117,6 al. ἀλλ᾽ 

59,30 67,1. 11 ἃ].. οὔτε γάρ (an 

ip 2) 84,7 οὐ... οὔτε δὲ 84,15 

ς 

ὑπερ- 

παρὸν 

eS > , 
οὐσιώδης διαφορά 

0,22 149,19sq. 

Πανηγυρικός, τὸ πανηγυριχόν 72,5 

παράδειγμα expl. 95410.11 opp. ἀπόδειξις, 

ἐπαγωγή 88,22 

παραίτησις. παραίτησιν ἐπιδέχεσϑαι 101,12 

104,26. 31 

mapaxpovety αὑτούς 218,14 

παράλειψις. τὸ κατὰ παράλειψιν σχῆμα 

110,12 
πᾶς. τὸ πᾶν 210 

πατρίς (οὐκ ἔλαττον γένος τοῦ πατρός) 124, 

15 128,15 

πεῖρα expl. 43,23 47,18 

πελαργὸς Otxatos χαὶ γὰρ οὗτος γηράσαντα 

τὸν πατέρα γηροτροφεῖ 39,8 

πεντὰς λέγεται οἱονεὶ ἕν χαὶ πᾶς 53,6 

πέπερι λευχόν--καέλαν 88,1 
, 

περαίνειν. πεπέρανται 160,2 πεπέρασται 

160,6. 12 162,24 sq. 

περιοδεύειν 99,0 

περιουσία. αἱ περιουσίαι 77,12 



περίστασις 

ρίστασις 33,6. 21. 24 34,10 

ἢ γὰρ ἐκ τῶν καϑόλου τὰ στις τριττή" 

πιστ μεριχὰ οὗται 7 ἐχ τῶν μερικῶν τὰ 

χαϑόλου ἢ ἐχ τοῦ ἴσου τὸ ἴσον 88,12 

πλεῖν 191,29 

πλειστάχις 195,31 

πλεονάζειν opp. ἐλλείπειν 15,28 19,10 al. 

ποιοῦν. πεποιωμένα ξύλα 21,33 24,94 

πολιτιχός. τὸ πολιτιχόν 74,13 

πολλάκις fortasse 145,28 150,33 154,18 

πολυπειρία 44,10 

πολύς. πρὸ πολλῶν---ἐν πολλοῖς---ἐπὶ τοῖς 

πολλοῖς expl. 113,14 120,9 

πολυσχιδής 54,29 60,12. 15 

πόρισαμια 116,21 
Sy , 

πόρρω. τὰ πόρρω 194,0 

ποσός. τὸ ποσὸν συνεχές---διωρισμένον 61,2 

ἑχάτερον διττόν 61,19 

πραχτιχός. τὸ πραχτιχόν 5,7sq. 37,23 5d, 

17 sq. πραχτιχαὶ δυνάμεις 56,1 διαίρεσις 

τοῦ πραχτιχοῦ 74,2 

πρασινίζειν. τὸ πρασινίζον (an πρασίζον 3) 

163,27 
προαίρεσις 56,12 79,8 sq. 

πρόβασις. κατὰ πρόβασιν 54,23 

προγύμνασμα 8,11 

προδιατυποῦν 444 

προχαταρχτικός 40,24 

προχόπτειν 163,14 211,14. 1 

ρεσιν 160,22 

προλαμβάνειν. 

τὴν διαί- 

τὰ προλαβόντα 49,8 

πρόνοια 8,11 

προπύλαια τῶν οἴκων 96,17 
πρός. τὰ πρός τι 126,19 150,5 175,28 

προσάπαξ 201,10 

προσπόρισμα 160,27 
πρόσφατος (διδασκαλία) 200,13 

πρότερος. τὸ πρότερον καὶ ὕστερον 08,24 

προφορικὸς λόγος 11,29 211,20 

πρῶτος pro πρότερος 210,80 211,27 al. 

πταιστός 44,26 sq. 

πῦρ. ἡἣ ϑερμότης tod πυρός 209,31 sq. 

πυρετός (6 ἑκτιχός) 206,24 sq. 

πυρρίχιος ὄρχησις 63,32 

ἱῬευστός 45,1 τὰ ῥευστά 44,30 

ῥητοριχή def. 20,5 διαιρεῖται εἰς διχανιχόν, 

συμβουλευτιχόν, πανηγχυρικόν 72,4 

ῥήτωρ. οἱ ῥήτορες ἐπενόησαν τὰς δεχατρεῖς 

I INDEX 

στάσεις, Up ἃς πᾶν πολιτιχὸν ζήτημα ava- 

γεται 83,26 

por. ἐν por καὶ ἀπορροῇ 3,03 4,6.10 59,28 

ῥυϑμίζειν ἑαυτόν 68,28 69,2 11,11 ῥυϑμί- 

ζεσϑαι 106,20 

ῥυποῦν ἑαυτόν 40,1 

ὩΣαοφία 46,15 

σημαίνειν. τὸ σημαινόμενον 8,21 54. 84,14 

σημαντικός. σημαντιχὴ φωνή 84,2 

σημεῖον 21,14 169,20. 21 

σῖτος λέγεται παρὰ τὸ σείεσϑαι (dist. χριϑή 

zat αἱ ἄλλοι καρποί syn. πυρός) 54,12 

σκινδαψός 1,17 

σχοπός 80,12.10 88,10 sq. 95,10 sq. 

σχώληξ 148,29 
σοφία (οἱονεὶ σαοφία) 40,1 

σπήλαιον 161,10 
στάϑμη expl. σχοίνιον 41,16 

στάσις 190,1.18 αἱ δειχατρεῖς στάσεις (τῶν 

ῥητόρων) 89,21 

στενοῦν opp. ἁπλοῦν 162,13. 11 

συγχροτεῖν. διχόϑεν συγχεχροτημένοι (οἱ 

Στωϊχοί) 111,15 

συζυγία. συζυγίαι ὑπάλληλοι---διαγώνιοι 

186,3 sq. 

συλληπτικχός opp. διαιρετικός 165,18 

συμβαίνειν. περὶ συμβεβηκότος 204,25 τὸ 

συμβεβηκός 1,234. opp. τὸ οὐσιῶδες 12, 

28 χωριστόν ἐστιν ἢ ἀχώριστον 84,28 

110,18 χοινῶς 140,5 142,7 dist. ἐπου- 

σιῶδες 118.1Ὁ 

συμβουλευτιχός. τὸ συμβουλευτιχόν 72, 

Ὁ. sq. ; 

συμμειοῦν 102,29 

συμπλεκτιχὸς σύνδεσμος 145,15 

συμπόσιον κατὰ ἕξ τρόπους διαλύεται 32, 

14.10 
συναγωγός syn. συλληπτιχός 165,11 

συναναιρεῖν opp. συνεισφέρειν 209,1 213, 

32 al. 

συνεισφέρειν syn. συνεισάγειν 209,1 210, 

39 al. 

συνεχής. συνεχὲς ποσόν 61,2 ἀκίνητον-- 

χινητόν 61,26 

συνήϑεια opp. φιλοσοφία 128,20 sq. 

συννεύειν eis ἑαυτόν 45,28 

συνουσιοῦσϑαι 36,8 55,26. 33 

συνοιχειοῦσϑαι 198,31 
συνουσιοῦν. 

συνοιχειοῦν. 
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*guvwvvpovyv. τὰ συνωνυμοῦντα 198,20. 25 

συνώνυμος. συνωνύμως χατηγορεῖσϑαι 135, 

21 

συστατιχός. 
18,14 

σφαῖρα ἀπλανής 151,27 ἡἣ ὑποχάτω 151,28 

συστατιχαὶ διαφοραί 11,19 

σφαιρική. τῇ ἀστρονομίᾳ ἣ σφαιρικὴ παρά- 

χειται 64,26 

*govypodoyety 45,29 

σχέσις 159,14.54. αἱ σχέσεις ἀσώματοι [1], 

31 τέσσαρες αἱ σχέσεις 129,27 

a R- σῶνια (τριχῇ διαστατόν) 63,11 119,22 

οὐράνια σώματα 60,31 sq. 

σωματέμπορος. οἱ σωματέμποροι 124,18 

σώτειρα 116,12 

σωφροσύνη 38,1 sq. 

Τάξις 80,13 82,29 92,24 

ταυτότης 125,7. 10 

τεχτονιχή def. 19,28 

τελεῖν ὑπὸ TO αὐτὸ εἶδος 155,23 158,14 

τελειότης 34,23 
5 oO 

τέλος Opp. τὸ ὑποχείμενον 16,15 17,3 

πόρρω --προσεχές 21,26 

τέσσαρα. ὃ τέσσαρα ἀριϑμός 48,24 

τετράγωνος. τὸ τετράγωνον σχῆμα 53,1 

145,26 τετράγωνος ἀριϑμός 62,11. 11 

τετρὰς λέγεται οἱονεὶ ἑδράς τις οὗτα, τοῦτ᾽ 

ἔστιν ἑδραία xat μόνιμος 2,02 πᾶς λέγε- 

ται 52,7 

τέχνη 99,31. 81] expl. 43,30 

ἄλογοι τέχναι 41,12sq. τὸ 

ὄνομα καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης λαμβάνεται 

43,1 def. σύστημα ἐκ χαταλήψεων xth. 

44,5 dist. ἐπιστήμη 44,24 

opp. 7 φιλοσοφία 76,35 

τέως atque adeo 149,30 

mec. τί. ἐστι 1,15 

11. 18 

τόπος 151,22 168,2 

τραγέλαφος 1,17 46,37 108,26 114,4 116, 

13 117,23 
~ e ᾿ 5 A o Σ , ‘ 

τρεῖς. ὃ τρία ἀριϑμὸς οὕτως ὠνομάσϑη παρὰ 

βάναυσοι-- 

τῆς τέχνης 

αἱ τέχναι 

opp. ὁποῖόν τί ἐστι 85, 

τὸ ἀτειρής τις εἶναι καὶ ἀκαταπόνητος 52,4 

τρίγωνον 145,23 sq. 

τρόπις 21,33 
τρυγών (ἐκ φύσεως σώφρων) 39,7 

τυγχάνειν. τυχόν syn. εἰ τύχοι 4,10 59,29 

εἰ τύχοι 36,19 

231 φιλοσοφία 

‘Yahoupytxy def. 20,11 
ὕδωρ. τὸ ψυχρὸν τοῦ ὕδατος 203,35 sq. 

ὕλη opp. εἶδος 40,16 91,4. 19 120,20 ἀνεί- 

δεος 91,5 112,32 190,31 191,1 
ὑλώδης βίος 79,3 

ὑπάλληλος. ὑπάλληλον γένος--εἶδος 147, 

1.22 τὰ ὑπάλληλα 153,15 166,28 ὑπάλ- 

ληλοι συζυγίαι 186,1 sq. 

ὕπαρξις 1,18 sq. 

ὑπεραναβαίνειν. ὑπεραναβεβηχός 87,17 

ὑπερβάϑμιος. 

161,31 164,20 
ὑπερβαίνειν. ὑπερβεβηχὸς γένος 131,15 sq. 

157,9 147,8 al. 

ὑπερϑετιχός 147,6. 10 

breptépa οὐσία 195,12 200,20 

. δποβεβηχὸς εἶδος 147,10 148,5 

ὑπερβαϑμίῳ most χρῆσϑαι 

ὑπογραφὴή dist. ὁρισμός 12,19 130,26 142,12 

ὃ ποδιαίρεσις expl. 55,8. 13 

ὑποχεῖσθαι. τὸ ὑποχείμενον 7,4sq. 44, 

29 opp. τὸ χατηγορούμενον 165,22 sq. 

opp. τέλος 16,14 17,31 

eyés 21,26 

πόρρω---προσ- 

ὑπόστασις Opp. ἐπίνοια 58,2 ἐν ἰδίαις ὑπο - 

στάσεσι συνέστηχε 110,25 

ὑποτάττειν τὰ πάϑη 69,7 74,5 

ὑπόψυχρος λόγος 122,20 128,28 ἀπολογία 

« 
ὑφιστάναι. ὑφεστηχότα 21,4 sq. 

ὑψιπετής 152,7 

Φαιός expl. μύινος 7,28 164,12 

φαλάχρα 206,33 

φαντασία expl. 46,28. 32 56,11 79,8 

φάσσα 35,5 218,18 

φϑάνειν ἐπὶ πλέον maiorem ambitum habere 

166,16 170,22 φϑάνειν accidere 174,4 

218,35 219,25 
τὸν... χρόνον 201,21 

φϑαρτός opp. ἀίδιος 29,4 

φϑορά. ἐν φϑορᾷ εἶναι 91,20 

Ce ‘ ‘ ΄ ¢€ ~ διὰ τὸ μὴ φϑάνειν ἡμᾶς 

φιλοπευστής. φιλοπευστεῖς, τοῦτ᾽ ἔστι φιλο- 

μαϑεῖς 55,28 
φιλοσοφία 1,4 οἱ ἀνατρέποντες τὴν φιλο- 

σοφίαν 3,2sq. ἔστιν ἣ φιλοσοφία 8,10 

ἕξ, ὅροι 20,26 77,23 διαίρεσις 54,29 



232 φιλόψογος 

διαιρεῖται εἰς ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχόν 

55,17 

φιλόψογος 143,29 

φλέψ 65,26 

φοΐίνιξ τὸ ὄρνεον 89,6 

φρόνησις 38,2 sq. 

φυσικός. φυσιχαὶ ἀρεταί 38,52 

φυσιολογεῖν 125,90 

φυσιολογιχός. τὸ φυσιολογιχόν ὅ.8 5ᾳ. 57, 

16. 27 

φύσις opp. ϑεός 115,52 120,26 def. ἀρχὴ 

χινήσεως χαὶ ἠρεμίας 182,27 φύσει opp. 

ἡμῖν 129,3sq. χατὰ τὴν φύσιν dist. zat? 

ἀριθμόν 136,22 

φυτιχός. φυτιχὴ Ψυχή 151,29 204,20 

φυτόν 71,36 148,10 152,6 

φωνή def. 41,26.31 αἱ πέντε φωναί 83,12 

86,12 133,11 deriv. 83,31 138,26 περὶ 

τῆς τάξεως 98,26 ἀσώματοι 111,23 ἡ 

σημαντιχή 138,21 199,4 

φωτίζειν 140,20 

I INDEX VERBORUM ὥστε 

Χαμαίμηλον 190,1 
yapatretys 111,15 152,0 

χάρτης 191,5 

χρειώδης 89,26. 30 

χρησιμεύειν 87,4 sq. 

χρήσιμος. τὸ γρήσιμον 80,12 81,3 87,3 
95,10 160,15 

χρονικός. ἡἣ χρονιχὴ διαφορά 72,7 

Ψιμύϑιον 7,6 60,11 sq. 99,27 al. 

ψυχαγωγεῖν τὸν ἔρωτα (τῶν λόγων) 1,7 

τριμερής (λόγος, ϑυμός, ἐπιϑυμία) 

διττὰς δυνάμεις ἔχει ὅ0,10 79,6 
boy ἡ. 

38,6 

"Ode hic 101,28 104,24 216,13 al. 

ὡσαύτως. ὡσαύτως ἔχειν opp. ἄλλοτε ἄλλως 

ἔχειν 44,30 45,2 

ὥστε οὖν 42,32 67,32 al. 



Ik ENDEX NOMEN UM 

154,4 
Adyvae (Extds) 53,19 

Ἀγαμέμνων e. g. 

Αἴας (δυιώνυμος) 199,5. 16 

Αἰγύπτιος. τὴν γεωμετρίαν οἱ Αἰγύπτιοι 

εὗρον 64,2 

Αἰϑίοψ 7,24 85,4 86,28 al. 
7,8 al. 

φησὶ ᾿ἄνϑρωπον ὁρῶ, ἀνϑρω- 

πότητα δὲ οὐχ dew” 109,14 

Ἀπολλώνιος ὁ Τυανεὺς ἔφη (περὶ “Θμήρου) 
100.8 

᾿Ἀριστογένεια (ἀσαφῆ) 

᾿Αλκιβιάδης e.g. 

᾿Αντισϑένης 

“ὃ πάντα εἰπὼν καὶ πάντα σιγήσας" 

᾿Αριστογένης. τὰ 

105,16 
Ἀριστοτέλης. ὁ Ap. δὲ φανερῶς τὸ pad: 

υατιχὸν μέρος τῆς 

redarguit Pyrrhoneos 9,2 
ϑεωρητιχὸν εἰς φυσιολογιχόν, μαϑηματικό 

ϑεολογιχόν 57,16. 22 

φιλοσοφίας χαλεῖ 3,30 

ὑποδιαιρεῖ τὸ 

vy 

λέγει ὅτι ὡς ἀπὸ 

ὅλου εἰς μέρη ἐγένετο 7] διαίρεσις (a) εἰς 

ϑεωρητιχὸν χαὶ πραχτιχόν) 10,00 ἔγραψε 

δὲ χαὶ τὰ Οἰχονομιχά, ἐν οἷς περὶ διοική- 

σεως οἴχου διαλέγεται 14,11 ἐν μὲν τῷ 

Πολιτιχῷ συγγράμματι ἕνα σκοπὸν ἔχει χαὶ 

ὃ "Ap. κἀὶ ὁ Πλάτων" ἐν δὲ τῷ [Περὶ πο- 

λιτείας διάφορός ἐστι καὶ ὁ σχοπὸς χαὶ ἡ 

ἐπιγραφή" χαὶ ἡ μὲν ἐπιγραφή; ὅτι ὃ μὲν 
Ω 

Πλάτων ἑνικῶς ἐπέγραψε Πολιτεία ὁ δὲ 
2 - ‘Ap. πληϑυντιχῶς [Πολιτεῖαι, ὁ δὲ σχο- 

mds ἐστι διάφορος, ὅτι ὁ μὲν “Ap. λέγει 
ς 

πῶς ἐπολιτεύοντο οἱ ἀρχαῖοι οἷον οἱ ᾽Δρ- 

γεῖοι, οἱ Βοιωτοί, ὁ δὲ Πλάτων λέγει πόσα 

εἴδη πολιτειῶν χαὶ πῶς δεῖ πολιτεύεσϑαι 

14,21 ἐπέγραψεν ᾿Αναλυτιχὰ βουλόμενος 

ΠΕερὶ συλλογισμῶν ἐπιγράψαι 81,9 τὴν ἀσά- 

φειαν διὰ τῶν φράσεων ποιεῖν ἐπετήδευσεν 

105,20 ἡ δοκοῦσα διαφωνία ᾿Αριστοτέλους 

Comment. in Arist. XVIII 2 

AptototeAtxds. 

χαὶ Πλάτωνος 114,8 “Ap. τὸ ἐπὶ τοῖς 
€ 

OG: ¢ δοξάζει 114,24 ἰστέον δὲ ὁ ὡς ἄλλο 

οὐκ ἠναν- 

τιοῦτο αὐτῷ (Πλάτωνι), ἂν ἔσεβεν αὐτὸν 
> - 

ἀεί, ὡς δηλοῖ τὸ εἰς τὸν τάφον Ihdtwvos 

Ἀριστοτέλους ἐπίγραμμα: βωμὸν χτλ. 

121,13 
᾿Δριστοτελιχοὶ ϑεσμοί (εἰ 

τι ἐστι, 

ἄλλως τὸ πραχτιχὸν διαιροῦσιν οἱ 

ἔστι, τί ἐστιν, διὰ τί ἐστι) 

119 

Ἀριστοτελιχοὶ χαὶ ἄλλως οἱ Πλατωνιχοί 

Tam 
dowvata τὰ δὲ τριγῇ διαστατά 111,20 ot 

‘ [61] ΟῚ 

ὁποῖόν 

λέγουσι τῶν ὄντων τὰ μὲν εἶναι 

AptototeAtzol τὸ 

ροῦσι 147,33 

᾿Ατρεύς 154,4 sq. 
Γαλήνειος. τὰ [Γαλήνεια (ἀσαφῇ) 103,14 

Γαληνός φησιν ὅτι οὐδὲν διαφέρει τὸ γύναιον 

γενιχώτατον γένος διαι- 

τοῦ ἀνδρὸς εἰ μὴ χατὰ τὰ μύρια 154,30 
[2] μὲ > , , 

οὐ γὰρ λέξεις μοι ὅτι δεκατρία βούλεται 

αὐτὰ (τὰ χρώματα) λέγειν ὁ Γαληνός 163,22 

(Δαβίδ). 
φιλοσοφίας εἴτε ὄργανον ἐν ταῖς Κατηγο- 

ἡ δὲ λογικὴ εἴτε μέρος ἐστὶ τῆς 

ρίαις μαϑήσομεϑα 94,8 τίνα δέ εἰσι τὰ 
4. Ὁ τς ΄ , Σ ~ < , hae ἀφ᾽ ἑνός, τελείως ἐν ταῖς Κατηγορίαις εἰσό- 

peta 100,4. ἔστι γὰρ καὶ ἄλλη πολυσχιδὴς 

(διαίρεσις τοῦ μαϑηνατιχοῦ), ἥτις ἐν ταῖς 

μεγάλαις πραγματείαις λεχϑήσεται 60,14 

εἰσόμεϑα ἐν φυσικοῖς λόγοις γινόμενοι 100, 

81 ἐντελεστέρως ἐν ταῖς Κατηγορίαις 

ἡμῖν πρὸ ὀλίγου 158,12 

εἴρηται ἐντελῶς ἐν ταῖς Κατηγορίαις 109,8 

ἐντελῶς ἐν ταῖς Κατηγορίαις εἰσόμεϑα 170, 

δέδειχται χαὶ 

15 commentarium libri De interpr. pro- 

fitetur 166,5 ἐγὼ δὲ otuat εἶναι τούτου 

Dav. Proleg. et in Porph. Isag. 16 



294 Δημόχριτος 

ἑτέραν ἐξήγησιν 171,22 διὰ τί δὲ τῶν 

ἀντιλαμβάνεται, 

εἰσόμεϑα 192,7 

τῇ γὰρ προτεραίᾳ διείλομεν 137,3 181,11 

addictus 129,9 σὺν 

121,21 
ἐν τῷ ἀνθρώπῳ μιχρῷ χόσμῳ 

[7 ta ” 

ἅμα ἡ ὅρασις 
Ω 
ἐν δ ίαις πραγματείαις 

christianae  fidei 

εὐμενείᾳ τοῦ χρείττονος | 

Δημόχριτος. 

ὄντι κατὰ τὸν Anpduprcov 38,18 

(Δημοσϑένης). Περὶ στεφάνου 12,10 

Διονύσιος 88,22 89.9 

25,11 

62,20 
Εὔδημος (ἔγραψε περὶ χατηγοριῶν) 102,5 

(Εὐριπίδης) (Phoen. 472) 126, 13 

15,2) 143,22 
"EerdAtys 99,5. ὃ 

Ζεὺς 154,2.9. 16 
‘Apaxheténs. οἱ “Ηραχλεῖδαι 129,29 sq. 

ραχλῆς 123, 25 56. 

“ραχλείτειος. 

105,11 

Ἡράκλειτος. περὶ τῶν συγγραμμάτων “Hoa- 

Δίων e.g 

ὝἝ χτωρ 6. ὅ- 

χλείτου εἴρηται δεῖσθαι βαϑέος χολυμ βητοῦ 

105,12. (frg. 41 Byw.) 4,2 

(Ἡρόδοτός) (1 65) 16,28 

Θαύμας v. Ἶρις 

Θεανώῴ 33,10 

Θέογνις (v. 175 Berg 
τῶν ; : Z 

Θεοδόσιος. ὡς Θεοδόσιος ἐν τοῖς Q φαιριχοῖς 

διαλαμβάνει 64.90 

Θεόφραστος (ἔγράψε περὶ κατηγοριῶν) 103. 

Θουκυδίδης (I, 24) 130,9 

Θρᾷξ. τὴν μουσιχὴν εὗρον ot Θρᾷκες 63,26 

᾿Ιάμβλιχος 92,3 
᾿Ιλιὰς χαχῶν 30,33 

Ἰουλιανὸς ὁ βασιλεύς 32,31 

Ἱπποχράτης (ΧΧΙ p. 569 Kiihn) 30,29 

Ἴρις, Θαύμαντος ϑυγάτηρ (ἀλληγορικῶς ἡἣ 

φιλοσοφία) 90.4 

Καλλίμαχος (frg. ΧΧΠῚΙ Wilam.) 31,29 

Κλεόμβροτος 31,27 

Κυνιχὸς φιλόσοφος ἡμίξηρος ὧν προσῆλϑεν 
᾿Ιουλιανῷ τῷ βασιλεῖ 32,3 

Λυχεῖον e.g. 168,10. 18 

Λυχοῦργος 16,26 

Μίνως 76,11 

Νεῖλος 64,2 

Νικόμαχος Pythagoreus 26,10 
᾿Οδυσσεύς. ἡ οὐλὴ τοῦ ᾿Οδυσσέως 140,7 

᾿Ολυμπιόδωρος ἔλεγεν ϑαυμαστόν τι ἐφεῦρεν 
ἡ φύσις μηχάνημα, ἔνδειαν πλουτοῦσαν χαὶ 

¢ , 

Ομηριχός. 

Il INDEX 

πλοῦτον ὑποχρινόμενον ἔνδειαν. 10,2 εἶπεν 

Ὃλ ὁ φιλόσοφος" εἰ μὴ γράμμα χτλ. 31, 

94 περὶ τῆς μουσιχῆς φησιν" ob σώζεται 

λείψανα 64,32 65,2 

Ὁμηριχοὶ στίχοι 82 
ρικὴ ποίησις 106,16 

,10 Ὅμη- 

“Ὅμηρος διὰ μύϑων τὴν ἰδίαν φιλοσοφίαν 

ἐδίδαξε (χατὰ ἀλληγορίαν) 106,5 

65,1 (ἢ 441. 442) 34,21 
23,6. (O M87) ΤΡ} 
(Ὁ 712?) 46,8 (a 57) 124,25 (@ 170) 
124,28. (ε 245) 41,18 (ὃ 325 ὃ 379 
x 306) 17,8 84. (ι 84) 124,24 ( 815) 
59,4 (p 118) 186,11 

(B 486) 
36,1 (Z 236) 
(Π 617) 64,1 

Ὀρέστης 112,30 197,26 154,4. 6 
᾿Ορφεύς (Θρᾷξ) 63,27 
Πεισίστρατος 88,24 89,8 χύδην φερομένους 

τοὺς Ὁμήρου στίχους ἠβουλήϑη συναγα- 
οἱ πολλοὶ ἐπλάττοντο στίχους 

ὋὍμήρου ὄντας ἐπέφερον αὐτῷ 
82,10 

Πέλοφ 154,3 sq. 
Περιπατητιχός 139,15 οἱ ΠΕεριπατητιχοὶ 

βουλόμενοι τὸ καρτεριχὸν τῆς Ψυχῆς ἐνδεί- 

ξασϑαι ἔλεγον “ὦ Zed, ὄρεξον qutv περι- 

στάσεις. 34,10 διὰ τί Περιπατητιχοὶ 

χαλοῦνται οἱ *Ap στοτελιχοί 121,8 ἐπι- 

λαμβάνονται [loppupiov 168,16 sq. videas 

Ἀριστοτέλης 

{περί 

Πέρσης. 
ἐφευρέϑησαν 204. 

ΠΠνδαρος (Olymp. ΥἹ, 4) 96,15 Θηβαῖος 
127,26 ἀπὸ χώμης τῆς τῶν Kuvos χεφα- 
λῶν 128,10 

Πλάτων. χάν τῷ 

TATOS. οἱ ἐκ τοῦ [Περιπάτου 190,14 

ἀπὸ γέλωτος χολάσεις παρὰ Πέρσαις 

ἀκροατηρίῳ ἐπέγραφεν 

5,12 57,19 
λέ: δ αν ic ᾽ ΄ ny λ , rn } la ‘ 

\Ey~WY OTL OV μόνον Ot \0G0904 yw τὸν 

cp , S05 rye τὶ 
ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω. 

πολλὰ εἰδότα καὶ πολλὰ ἀποστηϑίσαι δυνά- 

μενον, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀκηλίδωτον καὶ ἄρρυ- 

5,21 74,6 πρὸς 

ods (τοὺς Πυρρωνείους) ἀπαντᾷ ὁ ΠΙλάτων 
mov βίον κτησάμενον." 

λέγοντας μὴ εἶναι κατάληψιν 8,238  dia- 

logorum tit. Περὶ διχαίου ἣ περὶ πολιτείας 

Εὐθύφρων ἣ περὶ ὁσίου 37,34 
ὑποδιαιρεῖ τὸ ϑεωρητιχὸν εἰς φυσιολογιχὸν 

99 
3 >v9 

χαὶ ϑεολογιχόν, τὸ δὲ μαϑηματικὸν οὐκ 

ἠβούλετο μέρος εἶναι τῆς φιλοσοφίας ἀλλὰ 

προγύμνασμά τι 81,16 ἀσαφὴς διὰ τῶν 

θεωρημάτων 105,21 διὰ συμποσίων τὴν 

πεῖραν ἐποιεῖτο (τῶν γνωσίως ἐχόντων 



NOMINUM 

πρὸς τὴν φιλοσοφίαν) 101,9 τὸ παρὰ 
Πλάτωνι: χαϑόλου γένος (αἱ ἰδέαι) 134,28 

Πλατωνιχός. οἱ Πλατωνιχοὶ .. διαιροῦσι 
a7 

τὸ πρατιχὸν εἰς δύο, εἰς νομοϑετιχὸν zal 

διχαστιχόν 75,33 λέγουσι τῶν ὄντων τὰ 

μὲν εἶναι ἀσώματα τὰ δὲ τριχῇ διαστατά 

111.20 Πλατωνιχὴ φράσις (εὐχερὴς καὶ 

ὁμαλή) 105,28 οἱ τὰ [Πλάτωνος πρε- 

σβεύοντες δόγματα... διαιροῦσι τὴν οὐσίαν 

149,2 151,17 
Πλωτῖνος (ἔπη. I, 3,5) 30,31 

Le CVI, 3,12) ᾿149,6 
ΠΥ εἴητται! ὅτι οὐ -πολλοὺς Αἴγοπτος περὶ οὗ εἴρηται ὅτι ov «πολλοὺς Δἰγυπτος, 

(I, 3,3) 59, 
Λυχοπολίτης . . 

ἐπὴν δὲ τέχῃ, μέγα τίχτει᾽ 91,25 
Πορφύριος. Φοίνιξ μαϑητὴς Πλωτίνου 91, 

94. .(De vita Plot. 6..1) 91,27 

[lu Bia: ἔνϑους ὁ Σύρος (Ιάμβλιχος), πολυ- 

92,4. Εἰσαγωγὴ ἐπι- 

τ . 

εἶπεν ἡ 

μαϑὴς 6 Φοίνις 

γέγραπται 92,7 εἰς δύο τρήματα διαιρεῖται 

93,7 209,18 

Hptautzds. [ριαμιχαὶ συμφοραί 30,03 ρ ῃ ᾿ μ Taet ᾽ 

Προμηϑεύς 9,94 10.1.2 
Πυϑαγόρας philosophiam definivit 8, 19 

25 26- 45,20 

95,28 psd γάρ 

οὐχ ἐποίησε συγγράμματα 

is οἰέσθω τὰ Χρυσᾶ 
ΤΑ 9 Briere ‘ 
ἔπη αὐτοῦ εἶναι 26 τὸ τῆς σοφίας ὄνομα ᾿ ; 1 φ 
.. ἀφώρισεν ἐπὶ τῆς ἐν τῷ ὄντι γνώσεως 

ἠρώτα (τοὺς συνόντας) ποῖα ἂν ἴδοιεν 

ἐνύπνια 107. 

Πυϑαγόρειος. τῶν [Ι|υϑαγορείων τις 26,1 

ἐποίησε τὰ Χρυσᾶ ἔπη 26,7 82,10. 17 οὐ 

τρώγουσιν οἱ [Πυϑαγόρειοι χυάμους 39,11 

ὃ τέσσαρα ἀριϑυός πάνυ ἣν τίμιος παρὰ 
5) 

τοῖς [Πυϑαγορείοις 48,24 ὀμνύουσι “vat μὰ 

Πυϑα- 

[{υϑαγο- 

pela τις γυνὴ ἡ καὶ Θεανὼ λεγομένη 33,9 

τὸν ἁμετέραις ψυχαῖς ath. 48,25 

γόρεια συγγράμματα 25,28 26,5 

ὥς φασιν οἱ Πυϑαγόρειοι, διὰ τοῦτο μόνον 

λέγεται μαϑηματικόν, ἐπειδὴ ἐν τῇ διανοίᾳ 
wv x Ὁ » - 

ἔχει τὴν ὕπαρξιν 60,8 

οὐ λέγεται γένος 127,3 

Πυϑία 16,26. 32 

ot [lvppw 

τὸ [lvdaydpetoy 

Πυρρώνειος. νειοι οἱ πάντα ἀνα- 

τρέπειν πειρώμενοι 8,20 

Ῥαδάμανθυς 76,11 

YexeAta. 

Yiuwy (σχευτεύς) 42,27 

Στάγειρα 39,17 

Σταγειρίτης 39,16 160,17 

κατὰ τοὺς Στωϊχοὺς 

ὁ ἐν Σιχελίᾳ τύραννος 33,10 

Yrwizds. μεγίστη ἔν- 
Se , 

Ola ἐστιν ἡ τῶν ὀρέξεων ἀπληστία 17,27 

36,31 παραδιδόασι τρόπους τινάς, καϑ᾽ 
ιν he acho γῆς ᾿ Nae μου τ ΤΕΣ 5) ς εὐλόγως τις ἀναιρεῖ eauTtov ap, We fo} 

λέγουσι πάντα τὰ ὄντα σώματα εἶναι 111,5 
v ΄ A , , 3 Be 

Σωχράτης (φαλαχρός, προχοίλιος, εὐφυής, 

8. gr. 7,8 alias 

ὠφρονίσχος 213,26 

σώφρων) 167,27 

x 
Τ᾽ ανταλίδης 154,3. 6 

Tévtahog 154,2 

Ἰροφώνιος (cf. Athen. XIV p. 614 A) 

204,5 

Ὕλλος (ὁ “Ηραχλέους) 127,27 

Φοίνιξ. τὴν ἀριϑμητικὴν οἱ Φοίνιχες εὗρον 

63,23 
Χαλδαῖος. thy ἀστρονομίαν οἱ Χαλδαῖοι 

εὖρον 64,9 

σαόριος 92,18 ὕπατος “Ῥώμης 93,14 υσ 

)τος 9.4. ὃ 



ΠῚ 2 ATO N Ge 

Phaedox 9. oWWg es ower 27,25 Phaedr. p.237B . . . 02" 9 

p: ΓἈ΄- 25,21 p..260 Ere a ee 162,6 

p. 62B . 29,33 34,4 Gorg. Pp. 449: ΑΠΌ 

ΠΟ τς 26,16 29,14 Meno. p:. SLC". ΠΣ τι» | 

De CR ts cae 29,25 Rei publ. Χ, ὃ p.598D. . . 106,10 | 
Pheact..p. ΠΟ. τ τ΄" 26,19 37,3 Tim. p. 41 BS 3. oie | 

SOMHIStn ΤΡ, ΦΙΟ A. oe oD pe 40K C22 eee 5,2 | 
Ὁ στο: ΠΟΥ ΟΡ Ὁ: 20B  Σ 48,11 18,28 

p. 238C . 189,7 Leg. Tl, tp. Gos A. eae 36,22 

pool. Dees ae, 50 Epin. p. 992 ΑἸ Ὁ 

Phileb.— ps) WGC 2%. = 9,32 

IV LO GEA ΚΘ ΚΟΥ 

Cat. ps 2411 . . . 168,18 191,17 Top. Ald -p. 10Gb13;ga ἸΌΝ 

pe 3229 2... 218s Z.2... p. 139619... 199 0 00 Τὴ 

Pp. goto . - 2 216.21528 Phys. AG νυ. 1893. ΊΡΤΟΙ 

p. 8094, . . 1494 Bl .p. 19387 jeep 
Ρ lOalt 2. 2195:28'213.6.7 Al. p.208b26.. 55 

De interpret. p. 17529 . . . 28,1 183,25 θ4. p.255254.92 190 

μὴ 0 p.259218). τ 0 

Anal. pr. Al p. 24b16 2 . . 13,18 De mund: > p. 3991. τ ΜΠ ἢ 

4 p. 26a29 . .-. 184,10 De an. Al: p.402b8.*) 535 Tie 

38 p.49a24.. . . 189,9 Metaph. Α 2 p.982a4 .. . 26,28 

Anal. post. A22 p. 83432. . 116,31 A8 p.1073428 το 6,8 

By gp: $9023 τ 119 (ἔτος 5) ws Sige = steep .υ 

3p. 90024. . 90,2 (fre 182), its 74,17 
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τευ. 
ΗΝ ᾿ Ὁ ΠΣ 



ΡΟ Α Ala 

Stephanus Alexandrinus, de quo nuper H. Usenerus accurate seripsit 

(De Stephano Alexandrino commentatio Bonunae CIOIOCCCLXXX), cum 

Heraclio imperatore Alexandria Constantinopolin venisset, ibi ofzovuevixod 

διδασχάλου munere functus est. Aristotelis praeter librum [Περὶ ἑρμηνείας 

(cf. A. Miller Die griech. Phil. in d. arab. Ueberl. Halae 1873 p. 14. 

Usener p. 7*) interpretatus est Categorias (cf. Usener Ὁ. 7 et ipsius com- 

ment. p.21,5) et libros deCaelo (Brandisii Schol. p.467°36, Usener 1. 1.); item 

librorum de Anima interpres dicitur in cod. Vaticani gr. 241 saec. XIV 

fol. 6, quem locum totum perseribo: τίνες εἰσὶν ἐξηγηταὶ τῶν ἀριστοτελιχῶν 

βιβλίων: εἰς μὲν τὰς & φωνὰς ἀμμώνιος φιλόπονος μαγεντηνὸς χαὶ ὃ δᾶδης 

i.e. Δαβίδης]: εἰς δὲ τὰς τ κατηγορίας δᾶδης μαγεντηνὸς σιμπλίκιος καὶ φιλό- 

movoc: εἰς τὸ περὶ ἑρμηνείας ἀμμώνιος, μαγεντηνὸς χαὶ ψελλός: εἰς τὰ Y σχή- 
5 ΄ νελλὸς \ ᾿ ΟΣ ΡΝ (gee B = \ Ree = Nive Vl VAIS 

ματα ὃ Ψψελλὸς χαὶ ὁ φιλόπονος: εἰς τὰ πρότερα ἀναλυτιχὰ μαγεντηνὸς φιλόπονος 
i 

\ ine Laon ae Ee X 2) > Ἢ / C / x ΄ ΒΞ Rs AN ae 

χαὶ Ψελλός: εἰς thy ἀποδειχτιχὴν φιλόπονος ϑεμίστιος χαὶ ὃ πτωχοπρούρομος: 
> N >: — N > Spe > e > Ay 9 \ ΄ fe 2 noe Au 

εἰς τὴν διαλεχτιχὴν ἀλέξανδρος ὃ ἀφορδισιὰς (510) zal 6 φιλόπονος: εἰς τοὺς 
\ ΕΟ ε > ΄ " \ > , ΄ 2 

σοφιστιχοὺς ἐλέγχους ὃ ἐφέσιος μιχαήλ: εἰς τὴν φυσιχὴν ἀχρόασιν σιμπλίκιος 
>) ἘΣ ΑΝ a en ὦ é ih ea) AG ΞΕ τὸ περὶ Ψυχῆς στέφανος, φιλόπονος, ϑεμίστιος χαὶ ὁ μο- χαὶ φιλόπονος: [0] - vay 

\ ΄ ΄ Ὁ ΄ la ΄ 

ναχὸς σοφονίας: εἰς τὰ ἠθικὰ εὐστράτιος νιχαίας, ἀσπάσιος χαὶ ὃ ἐφέσιος μιχαηλ: 
=p. AY \ > ~ ΄ ΄ ‘ ΄ 5 75» ᾿Ν I) \ , 34 I~ 

εἰς τὸ περὶ οὐρανοῦ ὃ φιλόπονος χαὶ ὁ ἀλξέξανδρος: εἰς τὰ wsTEWpA OADUTLOOW- 
a \ f / \ [Ὁ ~ a. rs ΡΝ Ἀν = \ POS χαὶ φιλόπονος: εἰς τὸ περὶ γενέσεως ual φϑορᾶς φιλόπονος: sts TO περὶ 

Τά ' \ lait pas: 5 ~ \ Foote / ‘ fats zy 7 = Ye, ζώων μορίων: περὶ ζώων πορείας. περὶ ζώων γενέσεως: περὶ ζώων χινήησεως 
΄ ΄ 5 ΄ ~ ὁ) co ~ 

περὶ ζῴων ἱστορίας: περὶ μνήμης χαὶ ἀναμνήσεως χαὶ τοῦ χαϑ ὕπνον μαντιχοῦ 

uot μαχροβιότητος καὶ βραχυβιότητος χαὶ γήρως χαὶ νεότητος, χαὶ ζωῆς χαὶ t po; τος Σ ραχυριοτητος χα γήρως: Be VASES AE) ἘΞ ΘΚ fr 

{ ~ ~ 3 ~ , ΄ ΄ 

ϑανάτου χαὶ ἀναπνοῆς χαὶ ὀσμῆς χαὶ ἀτόμων Ἰραμμῶν χαὶ χρωμάτων 6 ἐφέσιος 

μιχαήλ. εἰς τὰ μετὰ τὰ φυσιχὰ ἀλέξανδρος ὃ ἀφροδισιεύς. )ὺ denique Analy- 
‘ τί ) 

1) Hune locum G. Heylbut deseripsit nostrumque in usum benigne commisit. 
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ticis Stephanum operam navare voluisse ipsius verbis p. 30,17 45,24 

54,2 docemur. et extitisse in Mendozae bibliotheca non solum Analyti- 

corum sed etiam Sophisticorum Elenchorum commentarium ex veteribus 

catalogis Mendozianae tum Scorialensis bibliotheecae cognovimus. conti- 

nebat enim Mendozae codex 215 ‘Stephani philosophi commentaria in 

Analytica et Elenchos’; ef. Ch. Graux Essai sur les origines du jonds grec 

de UEscurial Paris. 1880 p. 376 et p. 263 n.156. codex cum multis aliis 

ineendio anni 1671 periit. praeterea in catalogo librorum a Jano Lascare 

Artae (Ambraciae) apud Tribolium Demetrium visorum extat Στεφάνου 

φιλοσόφου Ahetavapetac εἰς τὰ 8. τῶν προτέρων ἀναλυτιχῶν σχόλια [K. K. Miller 

in Centralblatt fiir Bibliothekswesen 1 (1884) 395; ef. Piecolomini Rivista 

di filologia 1 407 Σχόλια Στεφάνου φιλοσόφου εἰς τὸ πρότερον τῶν δευτέρων 

φιλοσόφων ex Lasearis aliquo es Stephanorum medici Atheniensis 

et interpretis Rhetoricorum memoriam recte procul habuit Usenerus ab 

Alexandrino, quamquam in Stephani περὶ ἀγμῶν lau quod extat 

in Mosquensi cod. 270 f. 96 (Matthaei) inscriptum est Στεφάνου ἰατροῦ 
ε -- ~ "» , > \ > ~ , \ 

AKECAVODEWS τοὺ φιλοσοφοῦ εἰς TO περὶ OY.) ἱπποχράτους τοι εἰωϑότα προ- 

λέγεσϑαι ὀχτὼ χεφάλαια. sed ex coniectura haee nata videntur, cum codex 

sit 5. XVI. 

Stephani igitur Alexandrini in Aristotelis de Interpretatione librum 

commentarium nunc primum edimus. quod etsi ad illustranda verba phi- 

losophi paene nihil affert, quod non diligentius et uberius ab Ammonio 

expositum sit, tamen cum ipsum memorabile documentum esse videatur 

Avistotelis studiorum in summis tenebris Byzantinae aetatis florentium tum 

ad philosophi verba restituenda non contenmendae est auetoritatis, quippe 

quod nostris omnibus libris aetate longe antecedat. Quamquam fatendum 

est ea quae Stephanus ex suis exemplis exhibet — nam pluribus eum 

libris usum esse p. 14,30 legimus — nec saepe nec multum a vulgata 

differre. Quae ab omnibus Bekkeri codicibus discrepant, haee fere sunt: 

de Interpr. 1618 μὲν om. *20 post χεχωρισμένον add. ὡρισμένην δὲ φύσιν 

εἰσάγουσα *31 οὐδὲ γὰρ λόγος οὐδὲ ἀπόφασίς ἐστι "10 practer vulgatam 

τῶν ual ἑτέρου λεγομένων exhibet v. 1. τῶν ὑπαρχόντων "20 οὐδὲν ἔστι 

νοῆσαι 11.11.12 τὸ ἔστιν ἢ ἔσται 7 ἣν "10 τοῦτο πραγματείας “98 ἐπειδὴ oa 
5 

οὖν om. "1 χατηγορηϑήσεται 18°18 οὐχ ἔστι μία πρότασις (nisi forte verba 

neglegentius deseripsit) "206 καὶ τὰ τοιαῦτα 2054 ὑγιαίνειν καὶ βαδίζειν 52.) We 

om. 396 post σοφός add. ἐστι 21°32 post δοξαστόν add. ἐστιν "14 πᾶν °27 

πρόσϑεσις 22°38 φανερὸν δὲ "30 εἶναι om. 23412 μόνον P37 εἶεν ἀληϑεῖς. Ubi 

Bekkeri libri inter se dissentiunt, Stephanus p!erumque cum cod. C congruit. 
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Libellum edidi ex codice. Parisino graeeo 2064. Codex Pari- 

sinus est saeculi X, membranaceus, quadratus. continetur primo loeo 
77 » 5 X \ c > la \ = ΄ .Φ , 9 

ἐξήγησις εἰς τὸ περὶ ἑρμηνείας ἀριστοτέλους χαὶ εἰς τὰ Ὑ σχήματα incerti 

auctoris, qui tamen non videtur esse Ammonius. tum f. 36" Scholia Ste- 

phani in Hermenian, quae edimus, deinde f. 88° σχόλιο εἰς τὸ ἃ τῶν προ- 

τέρων ἀναλυτιχῶν ἀπὸ φωνῆς ἀυμονίου (sic). Ὁ φιλόσοφος ὅτε περὶ φωνῶν δια- 

λέγεται οὐ περὶ τῶν ἀσήυων διαλέγεται utd. haee sunt varia in Priora Ana- 

lytica commentaria, quae sic distinxit M. Wallies: ‘inde a f. 88*—112* 

‘ Ammonius ipse commentatur, qui f. ΤΌΘ. 6 ἡμέτερος πατήρ dicat. f. 112% 

vacuum est relictum. librarius adnotat ζήτει τὴν ἀχολουϑίαν τέσσαρα φύλλα 

στρέψας ὅπου χαὶ τὸ σημεῖον ἴδοις ἄν [ef. f. 1101]. sed haee pars f. 118: 

—155" non Ammonii, sed Philoponi [ed. Zanetti f. XY —XXXI*] atque 

hoe nomen etiam subscriptio testatur. seeuntur scholia anonymi et ano- 

nymi commentarius ad alterum et tertium tmema |. I Analyticorum 

Priorum usque ad f. 185". excipit longior dissertatio de ἀντιστροφαῖς. 

f, 202% — 208" iterum commentaria ad Anal. Pr. 1. i alterum tmema, 

f. 209:—225" ad tertium. f. 226*—261" commentarium exhibet ad Aristo- 

telis ec. 8—26. hoc est Philoponi commentarii simile; sed mos diversus 

ab illo. velut f. 227" opiniones commentatorum enumerantur, qui locus 

deest Philopono, similisque est Ammonii f. 108%. itaque veri simile est 

hane quidem partem Ammonio sive Ammoniano cuidam deberi. velut 

f. 228% extat 6 ταῦτά μοι ἐξηγησάμενος Ἰαμβλίχῳ ἑπόμενος. quae suspicio 

confirmatur lemmate in medio commentario enitente f. 254° περὶ brode- 

τιχῶν συλλογισμῶν ἐχ τοῦ μονοβίβλου ᾿Αυμωνίου. sed de his aceuratius vi- 

dendum erit, cum Ammonii editio parabitur. Stephani commentarium, 

quod ex uno hoe eodice innotuit non solum Brandisio et Waitzio (Or- 

gani I p. 38sqq.) sed etiam Torstrikio, descripsit Parisitis Hermannus 

Diels; cuius exemplar postea recognovit E. Schwartz Gottingensis. De 

seriptura ille haee adnotavit: ‘deductus est ex exemplari unciali seriptura 

exarato, quod cum accentibus aut nullis aut raris disiinctum esset, li- 

brarius saepe in errores incidit, saepius ubi haeserat velut in πραξις ac- 

-centum omisit. sed est ubi in accentu vel posito vel omisso constet, ut 

in ovécis, yao et plerumque in μεν et de. eadem dubitatio de spiritibus. 

τὸ αὐτό constare solet. forma spirituum quadrata, ut vetustum librum 

decet | 4, sed omissa inferiore parte haud raro angulus efficitur L 4. 

voces a ἢ incipientes spiritu nusquam non carent. v ἐφελχυστιχόν abundat 

antiquo more, sed nulla in ἐστιν et εἰσιν meo exemplo fides, cum con- 

stantem fere siglorum “}.. ‘//. vel "*/. usum meo arbitrio explicaverim, 
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eeterum compendia extremarum vocum nulla nisi ὁ ultimae litterae 

superpositum, quod vel ss vel ov ex arbitrio explices. sigla praeter “1. 
T oe a> 

‘//, erebra x zp 7 ἄνος et alia quaedam ex mathematicorum libris trans- 

vecta.’ 

Seripturae yvitia praeter eos, quos Diels dicit, errores in codice satis 

multa oceurrunt, sed ea plerumque levia et quae facili negotio tolli pos- 

sint: item lacunae, quae multae insunt, paucis exeeptis ex sententia fa- 

cile explentur. 

Commentariis eadem manu simplicium enuntiationum, quarum nu- 

merum Stephanus p. 39sq. 54sq. praeeunte Ammonio computat, exempla 

addita sunt; neque tamen absolvit negotium, qui ea conseripsit, sed 

defecit in eis enuntiationibus, quae praeter subiectum et praedicatum 

τρίτον προσχατηγορούμενον habent eademque μετὰ τρόπου sunt. Hane 

exemplorum tabulam non ipsius Stephani esse ex eo intellegitur, quod 

in negatione οὐ collocanda ab illius praeceptis non raro diserepat. ut 

Σωχράτης (vel od Σωχράτης) οὐχ ἐνδεχομένως βαδίζει, οὐχ ἐνδεχομένως 

δίχαιός ἐστι affirmationum, quarum indefinitum praedicatum sit, locum 

tenent, cum dicendum fuerit Σωχράτης ἐνδεχομένως οὐ βαδίζει, οὐ δίχαιός 

ἐστι; illae enim, ut diserte ait Stephanus p. 56,24, negationes sunt. 

Contra negatio subiecto infinito praedicato definito dicitur haee οὐ Yw- 

χράτης ἐνδεχομένως (ἀναγχαίως ἀδυνάτως) οὐ βαδίζει. quae re vera affirmatio 

est subiecto et pracdicato infinitis. Denique in negationibus οὐδεὶς οὐχ 

ἄνϑρωπος (οὐ πᾶς οὐχ ἄνθρωπος) οὐχ ἐνδεχομένως βαδίζει. οὐχ ἀναγχαίως 

ἀναπνεῖ. οὐχ ἀδυνάτως ἵπταται si scholiasta praedicatum infinitum esse vo- 

luit, v. οὐχ non τρόπῳ sed praedicato adiungendum erat. Haee igitur a 

Stephano profecta non esse satis constat. nihilo minus cum ea non 

multo inferiora esse aetate propter ipsius Parisini vetustatem appareret, 

ut scholarum illarum consuetudo patefieret, ipsius Stephani libro ad- 

neciere visum est. 

Seriptum Thorunio 

a. d. VII Kal. Nov. MDCCCLXXXIV MicnaeL Haypuck 
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EIS TO ΠΕΡΙ EPMHNEIAS ἈΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ 

~ ~ Ὶ wv ΄, 

p.16a1 [Πρῶτον Ge εσῦαι τί ονομα χαὶ τί ρῆμα, ἔπειτα τί 
Ξ Δ oe Ἐν = ΉΗΥΝ ΩΤ - Σ ) 
9 SOTly αἀποφασις και χαταφασις χαὶ ἀπόφανσις χαὶ λόγος χαὶ 

\ :ξιν 

TA ξεῆς. 

΄ v ΄ - ΄ 

ΠΡροοίμιον Ἔχει 7 παροῦσα πραγματεια Owe ρές. χαὶ EY WEY τῷ GA 
‘ 

l4 yy 

υξρξι ποιεῖται τὴν αἀπαρίϑυησ ιν αὖτ ῶν τούτων περὶ ὧν uehhet διαλέγεσϑαι 

2 nee ἄγε 2 = ve ὌΝ ΄ ΄ ΩΦ 2 a. ~ fh / 

EV τῷ A τρμημᾶτι; ETL OF χαὶ ὑεώρημα τι παραδιοωσιν" ἐν GE τῷ β μέρει 
τὶ ΄ὕ \ ~ ~ \ \ 

10 ἀναλογίαν τινα τῶν φῶνων προς τὰ νοήματα διέξεισιν. τὴν υὲν αἀπαρίϑμνησ ly 

~ f ς΄ 

t πρότερον δρίσασϑαι τί ὄνομα χαὶ τί ρῆμα, εἶτα τί arty 
7 ΄ 5 o 

ἀπόφασις χαὶ χατάφασις ual ἀπόφανσις χαὶ λόγος. χαὶ αὕτη μέν 

Ἔκ δ σ > 

λέγων OTL OF 
, 

2 = a 70 εἶ ate ΓΞ ἊΝ Ne , x ἘΞ τς τ Pla σ > Vv 

ἐστιν ἢ ἀπαρίϑμησις" τὸ ὃὲ ϑεώρημα τοιοῦτον ἐστιν, ὅτι ὃ ὄντων, Ypau- 
, ~ a 7 a7 , , 5 a 

μάτων φωνῶν, νοήματων πραγμάτων, δύο τούτων Φύσει εἰσί, τὰ 5 ἕτερα 
ope NEA ὃξ = aes Pay Sas ΚΡ es ΟΝ a) ΄ Χ ΟΝ ΡΣ ΄ 

15 δύο ϑέσει. τοῦτο ὃὲ δείχνυσι τοῦτον τὸν τρύπον᾽ τὰ γράμματα χαὶ τὰ ὀνό- 
>] \ κω \ 3 o \ dX ~ > | 

vata οὐ παρὰ πᾶσιν τὰ αὐτά" τὰ δὲ μὴ παρὰ πᾶσιν τὰ αὐτὰ OD φύσει" 
\ Vv \ \ 9 “σ΄ + 

τὰ γράμματα ἄρα χαὶ τὰ ὀνόματα οὐ φύσει. ὅτι μὲν οὖν τὰ ὀνόματα χαὶ 
\ , > chs ~ \ pie en SEs, ΄ “ὦ vy ἢ 

τα χραμμοτα οὐχ εἰσιν παρὰ TAOLY τὰ αὑτὰ αὐτόϑεν ὠμηλογηῆται. AKKOS 

yy 

δὲ \ lA rw, Favs NS ide my Nig Vs \ ~ 5 ῃ 

γὰρ τύπος τῶν γραμμάτων παρὰ τοῖς Ελλησι χαὶ ἄλλος παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις. 
> \ ΑΝ \ \ Dee a =A ah ΄ » ΡΥ 4 \ > 7 

20 αλλὰ μὴν χαὶ τὰ ὁνουματα TOY αὐτὸν TOOTOY εχουσιν “ ἄλλοις {2p ovo UAL 

oe ς "EG — X BS = DIN AF \ fi: ws Qi. 2 Sih 

χεχρηνται οι AAT YES, ΦΞΟΞ ξίπξιν STL LTTOD “AL χυῦνος. AAAVLS GE Αἰγύπτιοι 
-΄ Vv V4 oT Ἃδι Ξ \ ‘p ~ Ἂ \ ΩΣ ν 2th < = = ye aa Σ -Αἱ \ pape aN pee. 

“EL MUCLOL, “AL ST tSpOVv EUVOS AAAOLS. OTL OF TH 4 πᾶρο τασὶ τὰ ALTA 

+ : 
= S 2 5 iA > a ΄ ~ iy oN > - 

οὐ φύσει ἀλλὰ ϑέσει. χαὶ τοῦτο ποόδηλον" εἰ γὰρ oe: φύσει; Ede παρὰ 
~ \ aS > ΄ ᾿ ΄ = wa GG x 

πᾶσιν THA αὕτα εἰναι" 7 γαρ φυσις πανταχοῦ τὸ αὐτὸ δημκουργεῖ. Ort δὲ 

\ \ , \ ~ > ~ ~ ΄ 

55 τὰ νοήματα χαὶ τὰ πράγματα παρὰ πᾶσι τὰ αὐτὰ χαὶ διὰ τοῦτο φύσει 
ΟΣ 5 \ la Vv \ ~ σ Ἄ 5 Δ X 

δῆλον. οὐ γὰρ ἕτερον νόημα ἔχει περὶ tod ἵππου Αἰγύπτιος ἕτερον δὲ 
WV “ 35 x 3 ΄ ΖᾺ ~ 5 

Ἕλλην, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ νόημα. χαὶ πάλιν τὸ πρᾶγμα οὐχ ἔστιν ἕτερόν τι 
Ξ oe " “π΄ ἈΝ . ora - 5» \ \ ΡΞ πεν Seal, 

παρὰ τοῖσδε ὁ ἵππος ἕτερον Oe παρὰ ἄλλοις, ἀλλὰ παρὰ πᾶσι τὸ AUTO. 

3 ᾿Αρχὴ -- [Ιρᾶξις ἃ ex reliquorum titulorum similitudine addidi 5 χαὶ ἀπόφανσις om. 

P; in mrg. add. P? 10 διέξισιν P 

Comment. Arist. XVIII 3. Steph. de Interpr. 1 
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ἤν ΞΕ δ: 9 st Ἂς Dw SL QZ \ ~ \ 5 ois 4 
ὥστε αὐτὰ ἕν OUGEL, EXELVA OE EGE. χαὶ ταῦτα μεν εν τῷ ιν, υξερξει 

ἘΠ ας x: Ee ck Ss ee ee RM cd ; f , τοῦ προοιμίου ὁιεξ τῷ B μέρει, ὡς ἔφην, ἀναλογίαν τινὰ Ox 
“Ὁ 
UN 

o a 2 - 
ὃ 

fom <= [ὩΣ @- 

ΝΟΥ͂Ν ~ \ ΄ [ν᾽ ~ 

παραδίδωσι THY φωνῶν πρὸς τὰ νοήματα, ὅτι ὥσπερ ἐστὶν ἐν τῇ Ψυχῇ 
΄ 5 ~ , 3 Vv bb , ™‘ » ὃ » 

ἁπλοῦν νόημα ἐν ᾧ οὐχ ἔστιν ἀληϑεύειν 7 ψεύδεσϑαι, οἷον | τὸ νοῇσαι £.36y 
» yr * Fine = Ne >] ἐν pe Re, Ny MX 7C a 2 \ tat & , 

Φωχράτη χωρὶς ἐνεργείας τινὸς ἢ πάϑους, ἔστιν Ge χαὶ σύνϑετον νόημα, 
o , 5 ~ 5 A a“ , ΄ >} 

τῶν νοησῃ SYVEPVOUYTA αὐτὸν if TAG OVI τον Vine Jews ρεῖταί πως ἣ τὸ 
3x4 Cc ™~ χ᾽ ~ ~ ~ » 

ἀληθὲς ἢ τὸ ψεῦδος, οὕτως χαὶ ἐν ταῖς φωναῖς ἐστιν ἅπ ne φωνή, εἰς ἣν 
ΡΟ ΟΣ ὯΝ Ν ! > >. - Ω 7 ΄ QO” 

οὐχ ἔστι ϑεωρῆσαι τὸ ἀληϑὲς ἣ τὸ ψεῦδος, ἐν Ge τῇ συνϑέτῳ πάντως ϑά- 

τερον τούτων. ἐν οἷς χαὶ τὸ δεύτερον μέρος τοῦ προοιμίου χαὶ ἢ παροῦσα 
ἢ \ ~ 5 ~ 

10 ϑεωρία σὺν Yew πληροῦται. 
~ ~ ΄ ww , 

p. 1621 Ιρῶτον. τοῦ πρώτου πενταχῶς λεγομένου, ὡς ἤδη φϑάσαντες 
- 7 / ~ 5 " 

ἐν ταῖς Κατηγορίαις μεμαϑήχαμεν, ἐνταῦϑα τὸ πρῶτον ληπτέον ἣ χατὰ 
΄ ΄ Ἃ \ ΄ξ “ 5 ΄ 

χρώνὴῶὼν ἢ χατα τάξιν" οὕτως γὰρ TACLS τις φυλάττε ται προορισϑέντων τούτων 

περὶ ὧν μέλλει διαλέγεσθαι ἐν τῷ ἃ τμήματι. ye ὃς ὅτι χαὶ ὃ χρόνος 

15 προηγεῖται, ἐν ᾧ περὶ τούτων jenn. τοῦ χρόνου ἐν ᾧ περὶ τῶν ἄλλων 

διαλέγεται. 

p.16al Θέσϑαι. ἰστέον ὅτι τὸ ϑέσϑαι ἑξαχῶς λέγεται. λέγεται γὰρ ϑέσι 
χαὶ ἢ παράδοξος ὑπόληψίς τινος τῶν ἐν πος γνωρίμων, ὡς ἔλεγεν 

Ἡραχλειτος πάντα τὰ ὄντα ἐν χινήσει εἶναι χαὶ στάσεως υνηδευιᾶς μετέχειν" 
90 πάλιν [Παρμενίδης ἕν ἐδόχει εἶναι τὸ Ov. Asie ϑέσις xat ἣ ὑπόϑεσις, ὡς 

λέγομεν ᾿ ὑποχείσϑω 7 γῇ σημείου te χαὶ χέντρου λόγον ἐπέχουσα ee 
τὴν ἡλιαχὴν σφαῖραν᾽. λέγεται θέσις χαὶ ἢ ἔχϑεσις, ὡς τὸ ᾿ἐχχείσϑω 7 

\ ~ 4 , >) "7 Qs \ mG a 
γραμμὴ μῆχος ἔχουσα τόσον᾽. λέγεται ϑέσις χαὶ τὰ ϑετιχὰ ἐπιρρήματα, ἃ 
παρὰ τοῖς ῥήτορσιν, ὡς τὸ Το πλευστέον. παρὰ τοῖς ῥήτορσι δὲ 
πομεν, ἐπειδὴ διαφέρουσι τὰ ῥητορικὰ τῶν διαλεχτιχῶν τῷ χαϑολιχῷ χαὶ 

id 

τῷ σι 10} = 

~ e \ \ > +\ ῳ 

μεριχῷ. ὃ μὲν διαλεχτιχὸς φίλόσοφος τὸ χαϑόλου φησίν ᾿ἐὰν ἄρα det 
x ~ > ΄ ΄ , [2 -ς “" ’ ~ 

γαμεῖν Ὶ πολεμεῖν 7 πλεῖν᾽. ὃ ὃὲ τ ‘et δέοι τόνδε ἣ τύνὸε γῆμαι 

γυναῖχα.᾽ Ἔξ Dou χαὶ ἢ ὁμολογία. ἀμέλει γοῦν ἀναϑέσϑαι λέγομεν ᾿Ξ | t | t 
5 . ΄ 5 , ΄ > ~ Ἂν ΝΣ 

τὸν ἀναπαλαίσαντα τὴν ὁμολογίαν, ὡς ὃ [Πλάτων ἐν τῷ [Ὀργίᾳ φησίν - ‘et 
5 > Pe 5 ΄ Ὁ ey) ea / > 

30 βούλῃ ἀναϑέσϑαι, ὦ Καλλίχλεις, ἀνάϑου: δίχαιος γὰρ εἶ᾽ - τοῦτό ἐστιν 
, > ~ ΄ 5 ΄ “ 

“εἰ βούλῃ τὴν ὁμολογίαν ἀναπαλαῖσαι καὶ τὰς προτάσεις, ἀναπαλαισον᾽. 
\ 

Jota ϑέσις χαὶ ἐπὶ τῶν ὁρισμῶν: οὗτοι: γὰρ ὡς τῶν ἀποδείξεων προ- £.37r 
QZ ~ \ ΄ Cs at) \ ΄ (Mei υποχείμενοι λέγονται ϑέσεις. det yap φέρε εἰπεῖν τὸ τρίγωνον δρίσασϑαι 

- ~- ? aes ΄ - 
χαὶ usta ταῦτα δεῖξαι τί xa? αὑτὸ πέφυχεν τῷ oe ὑπάρχειν. τοῦτ 

5 ἔστιν ὅτι τὰς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς SE ἔχει. χαὶ πάλιν τὸν ἀνϑρωπον 
ν 

[Ὁ] 

~ 5 Ὧι ’΄ 

πρότερον δρίσασϑαι δεῖ, χαὶ οὕτως γνῶναι τί πέφυχεν τῷ ἀνϑρώπῳ ὑπάρχειν. 
ὌΝ 

ἐνταῦϑα 8 δῆλον ὅτι τὸ ϑέσϑαι ἐπὶ τοῦ ὁρίσασϑαι ἔλαβεν, ἐπειδὴ πρό- 

ὅ πάϑος Ρ 11 τοῦ πρώτου iteratum et rursus erasum P 12 ἐν ταῖς Karnyoptats] 
ce. 12 17 ἰστέον] cf. Ammon. fol. 9r 20 Παρμενίδῃ Ammonius 23 ἃ] an 

Ta? 29 ἀναπαλαίσαντα cf. Ammon. fol. 9¥3: ἀναπαλέσαντα P ἐν τῷ [Γοργίᾳ] 
ὁ. 16 p. 401 D; ceterum verba illic longe alia sunt 30 Καάλλιχλες P δίχαιος 
Plato Gorg. 1. 1.: διχαίου Ρ 31 ἀναπαλέσαι P ἀναπάλεσον P 35 ὀρϑαῖς ex 

5 

ὀρϑας (sic) corr. P! 
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χειται αὐτῷ εἰπεῖν τί ἐστιν ὄνομα ἣ ῥῆμα χαὶ τὰ λοιπά. τὸ δὲ τί ἐστιν, 

ὡς πολλάχις ἡμῖν ὙΠῸ % 8 εἰ μὴ Or δρισμοῦ: οὐ γὰρ ἡμῖν δῆλον. 

p. 1011 ee ὄνομα χαὶ τί ῥῆμα. ἐζήτησαν τινες περὶ τῆς τάξεως τούτων, 

ne gape αξεν ee ὄνομα τοῦ ῥήματος, χαὶ λέγομεν bt ὡς χοινότερον 

σι oOo = - 
τ 
-S 

ῷΦ c τ 
oO 
Φ On 2) .-Ξ bad ( < Q Se a os Ad (ee ats (η΄ τ -2 

Q- 
Ὁ “> Si ἘΞ Q ae [Ὁ 6 τ Ξ Ox 4 (=) 

sites 
Q " τὸ OF ὄνομα 

βῆμα οὐ en LS γὰρ πὸ τ παραχατιὼν ie “αὐτὰ δὲ τὰ 

ϑήματα χαϑ᾽ ἑαυτὰ λεγόμενα ὀνόματα εἰσιν᾽. πολλάχις γοῦν ἡμεῖς φαμεν 

Πλάτωνα χαλοῖς ὀνόμασι χεχρῆσϑαι, μὴ μόνον ὀνόμασιν, ἀλλὰ χαὶ ῥήμασιν 

χαὶ ἄλλοις μέρεσι τοῦ λόγου χρωμένου αὐτοῦ. χαὶ ὅτι τὸ μὲν ὄνομα τῆς 
10 ὑπάρξεως χαὶ τῆς οὐσίας ἐστὶν σημαντιχόν, τὸ ὃξ ῥῆμα τῆς οὐσίας ἐνέργειαν 

ς ι ΄ ΄ Nf 5...) ~ > ͵ , ἢ τ 
σημαίνει, προτερεύει GE ἢ οὐσία τῆς ἐνεργείας, εἰκότως χαὶ τὸ ὄνομα TOD 
Cur ae i Cc ae ὃς aes ΡΝ pe ΄ὕ ΄- (ed 

ρήματος προταχϑήσεται: ὡς γὰρ ἔχουσι τὰ πράγματα, οὕτως χαὶ οἵ 
\ I~ v Sends > > = τὸ > τὸ 

περὶ αὐτῶν ἔχουσι λόγοι. ἡπόρησαν δέ τινες, διὰ τί ἡ μερῶν ὄντων τοῦ 
id Lf ~ ὉΠ , Cae 

λόγου μόνον τῶν δύο τούτων ἐμνημόνευσεν, ὀνόματός τέ φημι χαὶ ῥήματος. 
N > x AY, Fy hs ~ , "5 ΄ 5 , \ , 

ΠΡ AAE δὶ μεν ειπὴι τις OTL ταῦτα WOva ἀλλήλοις συμπλεχόμενα τον λόγον 

αὐτοτελῇ ποιοῦσι, τὰ δὲ ἄλλα οὔ, ψεύδεται" χαὶ γὰρ χαὶ μετοχὴ χαὶ τὸ 
‘ 

/ Ὁ ,ὔ - + 

χαλούμενον ἀπαρέμφατον χαὶ ἀντωνυμία συμπλέχονται χαὶ ποιοῦσι λόγον 
/ \ cn~ ~ 

αὐτοτελῆ. οἷον ἀντωνυμία χαὶ “ἐγὼ περιπατῶ᾽ ,. ὁ ὁ “ὃ τρέχων 
\ 

ς 
> 5) γ ς > ~ 

βαδίζει᾽, ὅλα ἀπαρέμφατα ῥήματα ᾿ τὸ φιλοσοφεῖν εὐδαιμονεῖν ἐστιν. 
’ Ἂ» ΄“ >} 5 

20 λέγομεν οὖν ὅτι πάντα ταῦτα εἰς ὄνομα χαὶ ῥῆμα ἀναφέρει" χαὶ εἰ μὲν 
, , ΄ , ~ ~ > ~ 5 

ἐπέχουσι τόπον ὑποχειμένου, ταῦτα χαλεῖ ὀνόματα, εἴτε ῥήματα wow εἴτε 
\ 5 , y ι | τὸ 

μετοχαὶ εἴτε ἀντωνυμίαι εἴτε χαὶ τὰ παρὰ γραμματιχοῖς ὀνόματα. οἷον 1. ὃῖν 
5 ἄ  ς ΄ spn " C τ τὶ ΄ 

ἐὰν ἢ ὄνομα τοῦ ὑποχειμένου τάξιν ἐπέχον ὡς τὸ πα δίχαιός ἐστιν᾽. 
> 4 

τὸ dw 4 ὄνομα χαλεῖ, ἐπε!δὴ τόπον ἔχει ὑποχειμένου- εἰ δὲ ῥῆμα ὡς 
ς - > 

25 τὸ φιλοσοφεῖν εὐδαιμονεῖν ἐστιν᾽, τὸ φιλοσοφεῖν ὄνομα χαλεῖν ἀξιοῖ. εἰ 
σ —- (< (2 = pcm Ώ [ΕΣ id ee \ Vs >) ») ~ 

7) WOTED ὁ a Ca pasts , χαὶ 7 LETOY 7 OVOIWLE TAO αὐτῷ 

΄ \ > s 

λέγεται. χαὶ ef ἀντωνυμία hauBavecdar coupon, ὀνόματος προσηγορίας 
ς 2 ΄ Nan ~ ) > ΄ 

τυγχάνει, ὡς τὸ “ἐγὼ περιπατῶ᾽. ἐπειδὴ ὑποχειμένου τάξιν ἐπέχει. πάντα 

2 > ΄ 

δὲ τὰ χατηγορουμένου τάξιν ἐπέχοντα wee χαλεῖν εἴωϑεν, ὁποῖον ἂν εἴη 

80 μέρος τοῦ λόγου, ὡς ᾿ τὸ ζῷον οὐσία᾽ - τὸ οὐσ τ: φησιν, χαίπερ ὄνομα 

ἦν. ἐπειδὴ xorqyopeteat τοῦ ζῴου. τῶν ὃΣ παρὰ γραμματιχοῖς ἄλλων 
υερῶν τοῦ λόγου μνήμην οὐχ ἐποιήσατο, διότι οὐχ εἰσὶν χυρίως μέρη λόγου- 

ἀλλὰ τὰ μὲν ἐξ αὐτῶν ὡς ἐπὶ τῶν ἐπιρρημάτων σχέσιν μόνως one Sopa! 

τοῦ τα τ Ἰπρου μένου πρὸς τὸ ὑποχείμενον, ὡς τὸ ᾿χαλῶς βαδίζει᾽ χαὶ “ed 

35 διαλέγεται᾽ χαὶ ‘dvayxatws ἀναπνεῖ᾽. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τοῦ πλοίου φαμὲν 

τὰς μὲν σανίδας μέρη, τὴν δὲ χόλλαν χαὶ τοὺς ἥλους χαὶ τοὺς γόμφους 
; ees Ἂν ey. i Sed BeOS a 

μέρη 1ξ οὔ, ἀλλὰ συμβαλλόμενα πρὸς τὰ μέρη. οὕτως χαὶ ταῦτα μέρη μὲν 

οὐχ εἰσὶν λόγου, ἀλλὰ λέξεως μέρη ἧς χαὶ G λόγος μέρος. 

2 lacunam indicavi; addendum est οὐχ ἔστι λαβεῖν 6 αὐτὸ P ᾿Αριστοτέλης] ὁ. ὃ 

p. 16019 αὐτὰ μὲν οὖν xad? ἑαυτὰ λεγόμενα τὰ ῥήματα ὀνόματά ἐστι 18 ἠπόρησαν δέ τινες 

ef. Ammon. fol. 10¥ 17 ἀντωνυμία Diels: ἀντωνυμίαις P 18 addendum est μετοχὴ 

χαὶ ῥῆμα 23 ἐπέχων P 26 αὐτῷ scripsi: αὐτὰ P 33 τὰ μὲν] cf. Ammon. fol. 11τ 
oO 

τῶν Diels: ttywy P 35 ὥσπερ γὰρ] cf. Ammon. fol. 12° 38 μέρος Ammon.: μέρι P 

1: 
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Ρ. 1611 ἔπειτα tt ἐστιν ἃ πόφασις χαὶ χατάφασις. εἰχότως τὸ ὄνομα 
\ ra , 

χαὶ τὸ ῥῆμα τούτων προέταξεν: ὡς ἁπλούστερόν onaw. διὰ τί δὲ τὰ χείρω 
΄ » - ~ , 

TONETACE τῶν χρξιττόνων . οἷον τὴν από φασιν τὴς χατας- ράσξως 3 THY χατα- 

ς aT ἄνσξεως χαὶ ταύ τὴν τοῦ λόγου 5 φαμὲν οὖν εἰχότως τοῦτο 
<3 SSR > =e SS if, is ce ΧΕ Vee, ΣᾺ Lanes = 

πεποίηχεν, διότι TO πέρας τῶν φϑασάντων ἀρχὴν τῶν μελλόντων πεποίηχε. 
5 ΄ > v 5» ~ Woe ~ 

ἐπειδὴ γὰρ χατήντησεν εἰς τὸν λόγον, τ περὶ αὐτοῦ διαλέγεσϑαι, πρῶτον 
\ ied ~ 7 . 5 

logaaiges oS) Gy si 2) διδασχαλίαν, ἔπειτα δὲ ὅτι καὶ ἐν τῷ λόγῳ τῆς 

ἀποφάνσεως μέυνηται τοῦ λόγου. χαὶ τῆς ἀποφάνσεως πάλιν μέμνηται ἐν 
~ \ 

τῷ τῆς χαταφάσεως χαὶ ἀποφάσεως λόγῳ. τὰ δὲ λαυβανόμενα ἐν τῷ 

10 δρισμιῦ τινος γνωριμώτερα Bodhoveat εἶναι τοῦ ἐν ᾧ λαμβάνονται. 
, ~ 7 ~ 

Oc μὲν τῶν διαιρέσεων χυριώτατοι τρεῖς εἰσιν τρόποι μευαϑήκχαμεν, 
SaaS) alte ἘΤᾺ ς ae Be 4 ς Ἔρως | \ ol sige ee ee ὅλον εἰς μέρος. ὡς apcvoline φωνὴ εἰς διάφοροι £.38r 

σημαινόμενα. χαὶ ὅτι ἢ ἀπόφανσις χαϑολιχωτέρα ἐστὶν χαὶ διαιρεῖται εἰς 
5 , 

χατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν χαὶ ὡμολόγηται" ζητητέον ὃὲ χατὰ ποῖον τρόπον 
"τας ἜΝ γος δ τς > Wer » hee ἀπ pa oe μὴ 

15 διαιρεῖται. ὅτι μὲν οὖν ὡς ὅλον εἰς υέρη ἀδύνατον, τοῦτο αὐτόϑεν ὥμο- 
Ἀν πὶ pes > 7C A σ Ἁ / ΄ σ 5 , mal > e ~ 

λόγηται. ἐρρέϑη yap ὅτι τὰ τεμνόμενα ὡς ὅλον εἰς μέρη ἢ εἰς ὁμοιομερῆ, 
> ~ ΄ ΝΕ > ΄ sty 085) ~ ~ BI > 5 ~ 

διαιρεῖται ὡς σὰρξ εἰς σάρχας χαὶ ὀστοῦν εἰς ὀστοῦν, ἢ εἰς ἀνομοιομερῆ 
ε a , > \ ¢ ~ 

ὡς Σωχράτης εἰς Xetpas πόδος χεφαλήν- ual ὅτι τὰ Guorousoy χαὶ τὸ 
Vv c 4 ὅ νον ay 

ὄνομα χαὶ τὸν ὄρισ ΠΝ DY οὐ μόνην τοῦ ὅλου oe ἀλλὰ χαὶ ἀλλήλων. τὰ 
? > ~ ε 

20 δ᾽ ἀνομοιομερῆ οὐχέτι. 7 οὖν ἀπόφανσις οὐ δύναται διαιρεῖσϑαι ὡς ὅλον 
5 , wv ΄ ΄ -Ὁ 

εἰς μέρη οὔτε ὡς ὁμοιομερῆ OUTE ὡς ἀνομοιομερῆ. ὡς ὁμοιομερῆ μὲν οὐ 
nN > > \ l4 > \ \ Vv ~ 7 a7 δύναται. ἐπειδὴ τὰ τ τὸ εἰ “al τὸ ὄνομα τοῦ ὅλου δέχονται (χαλεῖτα! 

\ c ΄ ΄ ἽΝ 

γὰρ χαὶ ἣ χατάφασις χαϑ᾽ ἑαυτὴν ἀπόφανσις χαὶ ἢ τς ὁμοίως). ἀλλ᾽ 
> v ε » > ε > 

οὖν τὸ ὄνομα χαὶ τὸν δρισμὸν ἀλλήλων οὐχ ἐπιδέχονται: οὔτε γὰρ ἢ ἀπό- 

25 φᾶσις χαὶ χατάφασις λέγεται οὔτε πάλιν 7 es σις ἀπόφασις. ἀλλὰ why 
οὐδὲ ὁρισμὸν ἀλλήλων ἐπ ie (as οὔτε OF ὡς εἰς ἀνομοιομερῆ, τέωνεται. 
5 re rie 5 as ~ oO 1» 9D. 
ἐρρέϑη γὰρ ὅτι τὰ ΠῚ οὐχ Stu (eee κοῦ ὅλου τὸ ὄνομα: οὐδεὶς 

\ ΄ ΕἾ , a ΄ 

γὰρ λέγει τὸν πόδα ἣ τ χεφαλὴν ἣ τὴν χεῖρα Σωχράτους Σωχράτην. ἐν- 
Q7 ς 

ταῦϑα δέ, 
΄ 

"7 ΄ ~ ~ σ 

ὡς εἴπομεν, χαὶ ἢ ἀπόφασις χαὶ ἢ χατάφασις τῷ τοῦ ὅλου ὀνό- 
ἘΣ x7 Ts 

υὲν οὖν οὐ δύναται ὡς ὅλον εἰς μέρη 80 watt λέγονται ἀποφάνσεις. οὕτως 
διαιρεῖσϑαι ἢ ἀπ ἀπόφανσις εἰς χατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν. dueBalaeee δὲ 

ba) 

λοιπόν, εἰ ἄρα ὡς γένος εἰς εἴδη, ὡς Coxst τῷ ΠΕ τ, οἴῳ, ἢ ὡς δμώνυμος 
φωνὴ εἰς διάφορα σημαινόμενα, ὡς ὃ ae ἐπ ἡμεῖς δὲ 

ἡνίχα “Sema oe δρίζεται ἕχαστον αὐτῶν, προφέροντες ἑχατέρων τῶν 

35 ἐξηγητῶν τὰ σεις χατὰ δύναμιν ὙΠ ᾿ς 

p. 1618 Ἔστιν οὖν τὰ ἐν τῇ φωνῇ. ἐν τῇ φωνῇ εἶπεν, ἵνα σημάνῃ 
τὰ ὀνόματα χαὶ τὰ ῥήματα" ταῦτα γὰρ οὐχ εἰσὶν ἁπλῶς φωναί, ἀλλὰ ἐν 

i 

~ DX 5 

τ 

τῇ φωνῇ. διὸ οὐχ εἶπεν “at φωναί εἰσιν σύμβολα τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παῦϑη- τ Gow Ὁ MUX εἰτξ Y ναι εξ QO { 9) τ εν v4) y yal τι iz 

υάτων᾽. ἀλλὰ τὰ ἐν TH φωνῇ. 

7 volebat ποιήσῃ 8 ἀποφάνσεως (ante uguvytat) scripsi: ἀποφάσεως P 11 ὅτι μὲν] 

cf. Ammon. fol. 14τ 20 ἀπόφανσις corr. P?: ἀπόφασις P! 21 οὔτε (post ὁμοιομερῆ) 

PP eO00e ΤΣ ol 7] 4 P ἀπόφασιν ex ἀπόφανσιν corr. P! 32 ὡς γένος] cf. 

Ammon. fol. 14r 34 ἑχατέρων Diels: Exazépws P 90 ἐν τῇ φωνῇ] cf. Ammon. fol. 19. 
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\ \ Lg ~ ~ he τῷ ~ > 
p.16a4 xat τὰ γραϊφύμενα τῶν ἐν τῇ φωνῇ. “χαλῶς εἶπεν TH f38v 

γραφόμενα χαὶ οὔτε γράμματα οὔτε στοιχεῖα, ἐπειδὴ τὸ wey γράμμα 
4 , / 

πρωτοτύπως μὲν σημαίνει τὸν τύπον “AL τὸν χαραχτῆρα τῆς ξζέσεως, ὡς 

χαὶ ὃ ποιητής 
SMe elie ace ΝᾺ δι A Ae 5 voy δέ w ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὐχεαι αὐτως" 

πο SSN τ πὸ Daren hyenas Ne asian , δ δὲ χατὸ δεύτερον GE λόγον τὴν ἐχφώνησιν χαὶ τὴν δύναμιν Rue τὸ Of 
\ 

στοιχεῖον ἔμπαλιν χατὰ μὲν πρῶτον λόγον χαὶ πρωτοτύπως τὴν ἐχφώνησιν 

χαὶ τὴν δύναμιν. οἷον τὸ δύνασθαι τάδε eaves ene χαὶ ἐχ- 

φωνεῖσϑαι 7 μή" χατὰ δεύτερον ὃὲ λόγον τὸν χαραχτῆρα. διὰ τὸ ἀναμφί- 

10 βολον οὖν οὔτε στοιχεῖα ει οὔτε ee ἀλλὰ γραφόμενα" τὸ γὰρ 

eee τοῦτ ἔστιν αὐτὸς 6 τύπος, σύμβολόν ἐστιν τῶν ὀνομάτων. 

οὗ γὰρ ἢ ἐχφώνησις" 7 ἐχφώνησις γὰρ μέρος ἐστὶν τὴς φωνῆς. χαὶ ταῦτα 
> l4 A NZ 

υὲν ᾿Αμμώνιος ὃ φιλόσοφος. 6 ὃὲ ἡμέτερος διδάσχαλός φησιν ὅτι ᾿Αριστο- 
/ \ ΄ ΄ >) >} ~ , 

τέλης μὲν χατεχρήσατο γραφόμενα εἰπὼν ἀντὶ τοῦ γράμματα, ἐπεὶ τὸ 
΄, Ὑ Vv ς , ΄ ~ 

15 γραφόμενον οὔπω ἔστιν ὡς γινόμενον: τὸ GE μήπω ὃν πῶς ἐνδέχεται 
»ν >I \ ΄ 5 x enn a aes Ne Ne Kean 1¢ ~- σ \ , 

σύμβολον -ELVAL τινος: χαϊ OSU τξ ρον Tovey Sy ovo GELEAL OTL TO Wey γρᾶαμμα 

, ἋΣ δ iN > ΄ὔ ὌΝ ‘> > 

TOWTOTUT MS μὲν TOGE cymes χατὰ ὃ ἡξυτεροῶν GS τοῦξ. TO (ὃ 

> , > pes SUNN ates 5 23 - ΄ SS ~ > 
TOUVAYTLOY ἐστιν: ODVLOELS γὰρ τῶν παλαιῶν φιλοσόφων τε χαὶι ξςηγήητων εἰπεν 

~ 

~ Vv Vv 7 

τοῦτο οὔτε ᾿Αλέξανδρος outs Hloppuptos. 
20 p. 16%q Ὧν μέντοι ταῦτα σημεῖα πρώτως, τὰ αὐτὰ πᾶσι παϑή- 

7 ~ NEN ery: 

ματα τῆς Ψυχῆς. πρώτως εἶπεν σημεῖα εἶναι τὰ ὀνόματα χαὶ τὰ ῥήματα 
~ 4 

WY νοημάτων. OLOTL OEUT tEpWs χαὶ τῶν πραγυάτων Supe 3 τιν. τῶν γὰρ 

@- 
\ Χ ῇ δ Ν 

τούτων τὰ WEY μόνως ἐξαγγέλλουσιν, ὥσπερ τὰ τραφόμενα, τὰ δὲ μόνως 

ξαγγέλλονται, ὥσπερ τὰ πράγματα, τὰ db χαὶ ἐξα ays ene χαὶ ἐξα citi éh- 
/ 

ονται, ὥσπερ τὰ νοήματα χαὶ αἱ φωναί. ἐξαγγέλλουσι μὲν τὰ πρὸ αὐτῶν, > oe 

ξξαγγέλλονται 6& ὑπὸ τῶν wet αὐτά. οἷον τὰ νοήματα ἐπειδὴ δεύτερα 
: 

i εἰσιν τῶν πραγμάτων, πρῶτα δὲ τῶν φωνῶν χαὶ τῶν γραμμάτων, ἐξ: 
γ΄ \ ΄ ᾿ . ΄ "5 ἘΣ me ᾿ 

αγγέλλουσι μὲν τὰ πράγματα. ἐξαγγέλλονται δὲ ὑπὸ τῶν φωνῶν «χαὶ 
hi \ τόκα ’ a) 

ξαγγέλλουσι μὲν £.39r 
Seen ΄ 

τραφομένων. πάλιν | αἱ φωναὶ χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον Ox 

\ 

80 τὰ πράγματα χαὶ τὰ νοήματα, ἐξαγγέλλονται G2 ὑπὸ τῶν γραφομένων. τὰ 

μέντοι πράγματα οὔτε ἐξαγγέλλουσί ποτε, ἐπειδὴ οὐδέν ἐστιν πρὸ αὐτῶν, 

οὐδὲ τὰ γραφόμενα ἐξαγγέλλονται ὑπό τινος, ἐπειδὴ οὐχ Dane τι μετ 

αὐτά. uo ἔστιν φύσει μὲν πρότερον τὸ πρᾶγμα τῶν ἄλλων: det γὰρ πρό- 

τερῶν εἶναι φέρε εἰπεῖν τὸν ἵππον χαὶ οὕτως τὸ περὶ αὐτὸν τις, υξτὰ 

g5 δὲ τὸ νόημα τοῦ ἵππου χαὶ τὸ ὄνομα, μετὰ δὲ τὸ ὄνομα τὰ γράμματα, 

εἴπερ ὅλως εἰσὶν γράμματα. 

p.1627 Kat ὧν ταῦτα ὁμοιώματα; πράγματα ἤδη τὰ αὐτα. 

ἰστέον ὅτι τὰ νοήματα τῶν πραγμάτων ὁμοιώματα εἶπεν. τὰ δὲ ὀνό- 

4 ὃ ποιητής] 1]. A388 ΠῚ ΤΕΣ Pa sursuperser., ΒΕ" ὀνομάτων scripsi, cf. Am- 

mon. fol. 20°: νοημάτων P 13 ᾿Αμμώνιος] ef. fol. 20 17 δὲ addidi 20 πρῶ- 

τὸν P, sed ci. v. 21 21 πρώτως εἴπ oa cf. Ammon. fol. 20¥ 23. 24 ἐξαγγέ- 

λουσι --- ἐξαγγέλονται P, et sic ubique 27 πρῶτα] volebat πρότερα 28 χαὶ addidi 

τ 
37 ὁμοιόμα P 
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4 \ lA 

ματα τῶν γοημάτ τῶν SY oes a. διαφέρουσι OF TH ὁμοιώματα χαὶ τὰ σύμβολα 

χατὰ τοῦτο, διότι τὸ μὲν ὁμοίωμα ὡς οἷόν τε εἰχονίζετ τῷ πράγματι, 
΄, ~ τ ΄ ε > \ 4 > 

οἷον ὁμοίωμα τοῦ Σωχράτους 7 εἰχὼν χατὰ δύναμιν ἀπομάσσεται αὐτὸν τὸν 
δ᾿ Ἂ τῷ ~ ΄ ε > Ips + 

χσραιτ θα τοῦ ἀπε (ὡς) εἶναι αὐτὸν προχοίλιον ἐξόφϑαλμον φαλα- 
, 

or χρὸν χαὶ τὰ τοιαῦτα. ὅσον δυνατόν ἐστ U γράψαι χαὶ διοιῶσαι Σωχράτ Ete 

τὸ δὲ σύμβολον οὐχ οὕτως. ἐφ᾽ ἡμῖν γάρ ἐστι ποιῆσαι σύμβολον πολέμου, 

ὃ Ody ϑέλωμεν, οἷον χαὶ πυρὸς pitty χαὶ δόρατος ἀνάτασιν χαὶ τὰ τοιαῦτα. 

τὸ ὃὲ ὁμοίωμα οὐχ ἔστιν ἐν τῷ ζωγράφῳ ἄλλως χαὶ ἄλλως ποιῇσαι, ἀλλ᾽ 
ὡς ἔχει τὸ παράδειγμα. εἰχότως οὖν χαὶ ἐπὶ μὲν τῶν Won τῶν ὁμοίωμα 

10 εἶπεν. διότι ἀδύνατόν ἐστιν ἄλλως χαὶ ἄλλως νοῆσαι ἵππ Ὁ: χαὶ ἄλλως 

ἐχεῖνον. τὰ ὃξ ὀνόματα. ἐπειδὴ ἐνδέχεται ἄλλως μὲν χαὶ δι᾿ ἄλλου ὀνό- 
ματος σημαίνειν ἐμὲ τὸ πρᾶγμα, χαὶ δι᾿ ἄλλου ὀνόματος ἐχεῖνον, εἰχότως 
εἶπεν σύμβολα. 

» >. ~ X 

p. 1629 Ἔστι δὲ ὥσπερ ἐν τῇ Ψυχῇ ὁτὲ μὲν νόημα ἄνευ τοῦ 
ἊΣ 5 C Pa 7 ax ἋἊ 1 ἐς I> Ἂς 2 = eae BL = ~ 

15 ἀληϑεύειν 7, ψεύδεσθαι. ἐνταῦϑα τὸ δεύτερον μέρος τοῦ προοιμίου, 
ἐν ᾧ, ὥσπερ εἴπομεν; ἀναλογίαν παραδίδωσι τῶν του πρὸς τὰ νοήματα. 

γι 5 > Ὁ Ix I> 

ἔστι ὃὲ ἀναλογία ἢ τῶν λόγων ὁμοιότης, οἷον ὡς τόδε πρὸς τόδε, ὡς ἁπλοῦν 
v 

% ἔστιν £.39v 
5 \ 34 Qi \ Ἂ Pen ὌΝ ΕΞ - \ 2 — = ς πα ἔσαν, And \ σ 

τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ ψεῦδος, οὕτως χαὶ ἐν τῇ ἁπλῇ φωνῇ" χαὶ ὥσπερ ἐν 

ΞΕ 2 ~ ec 
VOTE ποὺς τὴν ἁπλῆν φωνήν. ὥσπερ γάρ εν τῷ ἁπλῷ YOYHUATL οὐ i i i tied a) ! ἔπι ' ᾿ ΠῚ 

~ Q/ , Fa ΕῚ 2. ΞΞ. HA 3 ec ” aN ἘΞΩΝ oa a 5 

90 τῷ συνϑέτῳ Ox ern EAVES στο ἀκηϑὲς ἢ τὸ ψεῦδος, οὕτωᾳ χαὶ ἐν 
a 7 -“ ε 

τῷ συνθϑέτῳ λόγῳ ἔστι ἐν τούτῳ χαὶ αὕτη ἐστὶν ἢ ἀναλογία. 
p. 16112 Περὶ ον: Hoses σιν xat διαίρεσίν ἐστιν τὸ Ψεῦδός τε 

χαὶ τὸ ἀληϑές. ἰστέον ὅτι σύνεσιν χαλεῖ Ἐν χατάφασιν, διότι συντί- 
, 

ὕεται τὸ χατηγορούμενον τῷ ὕποχε ιμένῳ.- διαίρεσιν δὲ τὴν ἀπ ὄφασιν ii ry 9 

τῷ or διότι διαιρεῖται τὸ apap ee τῆς οὔ ἀρνήσεως 2x τοῦ Smoucusevaine Aint ' Ue | ϊ 
» “ , 

p. 16214. Οἷον τὸ ἄνθρωπος ἣ τὸ λευχόν. ἰστέον ὅτι τὸ hevxdy 
> ΄ \ Ὑ \ b) 

ὄνομα ἐστιν χαὶ πτῶτιχὴῶν OVOULE χαι ὅμως αντ ASS = atos αὐτὸ ἔλαβεν. 
v \ σ (tera? ΄“ > f >) Ὑ ae 

εἴπομεν γὰρ ὅτι ἡνίχα τάξιν ἐπέχει χατηγορουμένου, xdv ὄνομα Ἢ χᾶν 

ῥῆμα, ῥῆμα λέγεται. 
c ~ =, 7, ~ 

80 p.16218 Ἢ ἁπλῶς 7 χατὰ χρόνον. ἁπλῶς λέγει τὸν ἐνεστῶτα χρόνον, 

χατὰ χρόνον δὲ τὸν πέριξ τοῦ ἐνεστῶτος χρόνον, οἷον τὸν παρελϑόντα 
1 

Ay Vv ΄ ~>+- 

χαὶ τὸν Ush λοντα. ταῦτα EVEL ἣ πρᾶξις. ᾿ | ᾿ 

ἀνε, τ 

- --- 
oO 
Re my τ vy SARS 

. 
— \ 2) , 

Περὶ ὀνόματος. 
Kae 

p. 16219 Ὄνομα μὲν οὖν ἐστιν φωνὴ σημαν τιχὴ χατὰ συνϑήχην 

35 ἄνευ χρόνου, ἧς μηδὲν μέρος ἐστὶν σημαντιχὸν κεχωρισμένον. 

A ,ὔ Ἁ / » Ἁ Ὕ ἔν es, Vo ΄ Ἁ Lye 

Διὰ τι υὑὲν προξτᾶςξν TO OVOUG TOV ρημάᾶτοης. 7/07, φϑαάσαντες τὴν αιτιᾶν 
S y > ~ X , 

εται GF τὸ ὄνομα, ἤγουν ὑπογράφει, τοῦτον τὸν τρόπον 

1 διαφέρουσι δὲ] cf. Ammon. fol. 1 ν 2 ὡς οἷον οἱ οἷόν τε Ρ τὴν φύσιν -- τοῦ 

πράγματος κατὰ τὸ δυνατὸν ἀπειχονίζεσϑαι βούλεται Ammon. 4 ὡς addidi 5 ὅσον] 

ὡσὸν P? 14 ὅτε P 16 ἀναλογίαν] cf. Ammon. fol. 22v 23 ἰστέον χτλ.] 

cf. Ammon. fol. 23~ 27 αὐτὸ] οὐντὸ, ut videtur, P 
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v ΄ > \ ΄ 

ονομᾶ ἐστι φωνὴ σημαντιχὴ χατὰ συνθήχην ἄνευ χρόνου, ἧς 
Se ten cial, Bet ee Mer abe τ 

μηῦεν μερος ἔστιν σημάαντιχον χεχωρισμενον" οἷον φέρε εἰπεῖν 

‘ ΄ 5 \ , ~ 

Σωχράτης φωνή ἐστιν χαὶ σημαντιχὴ χαὶ χατὰ συνϑήχην, τοῦτ᾽ ἔστιν ϑέσει, 
\ wv , Ὶ \ ~ ~ ~ 

χαὶ ἄνευ χρόνου (οὐ γὰρ σημαίνει χρόνον). χαὶ τῶν μερῶν αὐτοῦ τι χε- 
ν \ - ‘ : 

7 > ΄ ———a +5 a” ΄ SSS 3. ΄ 7 

χωρισμένον, οἷον ἢ aw συλλαβὴ 7 7 xpa οὐδὲν σηυσιίνει. ἐξηγησώμεϑα σι 

λοιπὸν ἐχάστου τοῦ δρισμοῦ λέξιν. oe ν τοίνυν εἶπεν ἀντὶ γένους. οὐ 
A. 6 lm) ~ f - vo a i" 5 “ - = ἮΝ ee - 24 γάρ ἔστιν χυρίως γένος ἢ φωνὴ [1 ὀνόματος. διότι τὸ μὲν ὄνομα 

ὴ 
@- 

Q/ xe δ S ’, mee IN ἡ ἘΞ Δ \ —™ ~ ~ ~ τ 

VEGEL, ἢ OF φωνὴ φύσει: ἀδύνατον Ge ἐπὶ τῶν γενῶν χαὶ τῶν εἰδῶν εἶναι 
MORNE Rn th) EN οὐ QL >>) 5 ς- αὶ τὸ μὲν ἐξ αὐτῶν φύσει. TO de ὕξσει. OMA. THY φωνὴν ὡς ὕλην ἐλαβεν 
ΟῚ ~ ~ , ΄ \ 5 ~ 3, 

10 ἀναλογοῦσαν τῷ γένει: ὡς γὰρ πολλάχις μεμαϑήχαμεν, τῷ υὲν γένει ἀνα- 
' ἰ ‘ 

hoyet ἢ ὕλη; ταῖς δὲ συστα τιχαῖς διαφοραῖς τὸ σχῆμα τὸ τοιόνδε ἥτοι £.40r 

τὸ εἶδος. ὥσπερ οὖν φαμεν ὅτι ϑεωρίς ἐστιν ξύλον τοιῶσὸξ χατεσχευα- 

σμένον, ἐχ τῆς ὕλης χαὶ τοῦ εἴδους ποιούμενοι τὴν ὑπογραφήν, ἐνταῦϑα 

τὴν φωνὴν ὕλην οὖσαν τοῦ ὀνόματος ὡς γένος ἔλαβεν, τὸ δὲ σημαντιχὴ 
15 χαὶ τὰ λοιπὰ ὡς συστατιχὰς διαφορὰς διαχρινούσας τὴν τοιάνὸς φωνὴν 

ἀπὸ τῶν ἀσήμων φωνῶν, τῶν τε Γ᾿ χαὶ ἐνάρϑρων, ἀνάρϑρων τε 

σημαντιχῶν, ὡς τῶν ἁπλῶς ψόφων χαὶ τὴ: ὑλαχῆς τοῦ χυνός. ἐνάρϑρων 

δὲ ὡς τὸ τραγέλαφος χαὶ βλίτυρι χαὶ τὰ τοιαῦτα. χατὰ συνϑήχην δὲ 
> > \ me OS a X / > γεν δ ἢ 

εἶπεν ἀντὶ τοῦ ϑέσει: συνέϑεντο γὰρ οἱ μὲν Αἰγύπτιοι τοῖσὸξ τοῖς ὀνόμασι 
\ ΄ o . i 2 ΄ Vas Vy 

20 χαὰξ ἴσϑαι τὰ πράγματα. Ἑλληνες OS THIGHS, ὡσαύτως ἄλλωι ἄλλως. εἰρη- 
y 

» ται O& πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ἄλλων ζῴων (ὡς) τῆς τοῦ χυνὸς ὑλαχῆς" 
\ ε΄ ~ X fan x [on8) ΄ Sew ” Ν 

χαὶ γὰρ ἢ τοῦ χυνὸς ὑλαχὴ φωνή ἐστι χαὶ σημαντιχή (δηλοῖ yap ἣ φίλων 
SW fd , 5.) 9 > 2SN QZ. x, 4) > ΄ο ra ΄ 

ἢ ξένων παρουσίαν), ἀλλ᾽ od χατὰ συνϑήχην- ἀλλ᾽ οὐ συνέϑεντο ot χύνες 
a C_~ , ~ es an ΄ ) LS = F το 

ὅτι “τῇ παρουσίᾳ τοῦ ξένου ὑφ ceive? ὃὲ ἄνευ χρόνου εἶπεν 
\ cs ΄ \ Wri ὈΧῪ 5\ 2) 5 ~ 

25 διὰ τὰ ῥήματα 6 γὰρ ἄνϑρωπος χρόνον οὐ σημαίνει. ἀλλ᾽ ἀποροῦσί τινες 
χαὶ τί λέγομεν περὶ τῶν χρονιχῶν ὀνομάτων, οἷον τὸ χϑεσινός, σημερινός. 
Bie, περυσινός: αὐτόϑεν γὰρ χρόνον σημαίνουσι. πῶς οὖν εἶπεν 
ἄνευ χρόνου εἶναι τὰ ὀνόματα; πρὸς τοῦτο λέγομεν. ὅ φησιν ὃ φιλόσοφος 

Πορφύριος, ὅτι ἄνευ χρόνου ληπτέον ἐνταῦϑα τὸ wy προσσημαῖνον χρόνον. 
80 τὰ γὰρ ῥήματα οὐ σημαίνουσι χρόνον ἀλλὰ προσσημαίνουσι. τὸ γὰρ 

τύπτειν χαὶ τὸ τύπτεσθαι πρὸς τῇ τοιζὸξ ἐνεργείᾳ χαὶ τῷ τοιῷδε Taber 

σημαίνει χαὶ τὸν ἐνεστῶτα χρόνον: ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῶν λων χρόνων 

τοῦ ῥήματος τοῦ τε μέλλοντος χαὶ τοῦ παρῳχημένου. τὰ GE εἰρημένα 
5 τὰ 

7 4 

χρονιχὰ ὀνόματα οὐ πο ΠΠ μετὰ χρόνου τί ποτε, φημὶ δὴ ἐνέρ- 

85 γειῖαν ἣ πάϑος. 
fo: ~ ~ SUNY. ΟῚ \ la 

η. 16 220 Ης TWVY WENWY οὐεν ἐστι ONWUAVTLXOY KEYWNLGWEVOY. 
] ΓΙ τὶ ΠῚ C 

ἀν - > >> \ 2. ~ » , ς —_— 

χαλῶς τοῦτο εἶπεν: | οὐδὲ γὰρ ἐὰν ex τοῦ ἀἄνϑρωπος ὀνόματος 7 ἂν f. 40v 
"πε ‘ 1 

4 τὸν μερῶν P 7 7 delevi 12 Yewpts scripsi, cf. Pollux 4,123: tewpta P 

15 διαχρινούσας scrips, οἵ. Ammon. fol. 25v τὸ σημαντιχὴ διαχρίνει τὸ ὄνομα τῶν ἀσήμων 

φωνῶν: διαχρίνοντες P 11 ψόφον Ρ 18 χατὰ συνϑήχην] cf. Ammon. fol. 2θτ 

19 ἀντὶ τούτου Ρ 21 ὡς addidi 24 ὑλαχτίσωμεν ex ὑλαχτίσομεν corr. P [ { 

25 ἀλλ᾽ ἀποροῦσί τινες] cf. Ammon. fol. 27r Boéth. II p. 57 27 περισυνός P ρ 
σ 

90 προσημαίνουσι Ρ 34 προσημαίνουσι P 36 σημαντιχῶν P 
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χωρισθῇ, σημαίνει τί mote ὡς μέρος οὖσα τοῦ ἀνϑρώπου. εἴρηται δὲ 

τοῦτο πρὸς ἀντιδιαστολὴ He τῶν λόγων τῶν μὴ ἐχόντων ῥήματα. οἷον 

ὦ μάχαρ ᾿ Δτρείδη, μοιραγενές, ὀλβιόδαιμον 

χαὶ 
5 , σγω » 5 

at γάρ, Zed te πάτερ χαὶ ᾿Αϑηναίη xat ᾿Απολλὴν or 

(xa) 
\ \ Lay ~ 

ναὶ μὰ τόδε OXTTPOV. 
5 ~¢ \ \ \ wy \ ees A wee PS \ \ 

ἐνταῦϑα γὰρ τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτά: χαὶ φωνὴ γάρ ἐστιν χαὶ σημαντιχὴ 
΄ bya f on ΄ 

χαὶ χατὰ συνϑήχην χαὶ ἄνευ χρόνου: ἀλλὰ τὸ μέρος χωρισϑὲν σημαί- 
“ “Ooo Μ “" “ ΄ - > > 

10 νει τι, ἣ ποιότητα ἢ ὕπαρξιν ἣ ἕτερόν τι τοιοῦτον. πρὸς ἀντιδιαστολὴν 
> ~ , τα C > ~ ~ /, 

οὖν τῶν τοιούτων λόγων εἶπεν ᾿ἧς τῶν μερῶν τι χεχωρισμένον οὐδὲν 
/ > ¢ / yX 7 > τ Ly NN \ 3 vw ¢ σημαίνει᾽. ὡρισμένην δὲ φύσιν εἰσάγουσα εἶπεν διὰ τὸ οὐχ ἀνϑρω- 

~ Vv 5 aN ΄ 

πος. τοῦτο γὰρ τὰ μὲν ἄλλα πάντα τὰ αὐτὰ ἔχε eu" ἐπειδὴ ὃὲ ὡρισμένην 

τινὰ οὐχ εἰσ ἄγει οὐσίαν. διὰ τοῦτο οὐχ ἔστιν ὄνομα" ἕν 
Ὑ,). >. >i v \ 3 \ Δ > 

15 ἄλλα Ge πολλά, Rigo δὲ ἄπειρα χαὶ ἀόριστα εἰσάγει. αὐτὸς 6& ex περι- 
\ >} Δ A cr \ 4 ~ >) , 

ουσίας χαὶ ἐχ τοῦ μᾶλλον χατεσχεύασεν OTL TO μέρος τοῦ ὀνόματος χεχω- 
\ > ~ Qs oe ἢ 

ρισμένον οὐδέν ΣΝ σημαντιχόν. εἰ γὰρ ἐν τοῖς συνϑέτοις ὀνόμασιν, οἷον 
» - Fry: ‘\ 5 xy ae Κι ae es EN he oe Ὁ ἘΞ ies 

inety ἐν τῷ Καλλιππος χαὶ ἐν τῷ SUL eva παρέχουσιν 
\ ΄ \ la = | tea ee PLA =) rte) Pe ὩΣ 

ὑπόνοιαν χαὶ φαντασίαν τὰ μέρη χωριζόμενα ἄλλο τι οἷον ἐν τῷ Κάλλιππος 
\ ~ 

ἵππος epee σημαίνειν τὸ ἄλογον χαὶ χρεμετιστιχὸν ζῷον, xat 
2 Ὧν 

< 

DS 
YX >] 

τῷ ἐπαχτροχέλης τὸ χέλης na τὸν wovoloya ἵππον (éxax Genes 0 

ἐστιν εἶδος λῃστρικοῦ πλοίου: μέμνηται Αἰσχίνης bee “ εἰς τὸν ἐπαχτροχέ- 

λητα ἐμβιβάζει), εἰ οὖν τούτοις σὺν νϑέτοις ὀνόμασι τὸ μέρος cope 

οὐδὲν σημαίνει, πολλῷ πρότερον οὐδὲ ἐν τοῖς ἁπλοῖς ὀνόμασιν. ὥσπερ γὰρ 
25 ἐν τῇ συνθέσει τὸ ἵππος οὐδὲν ἐσήμανεν, οὕτως ἀποσπασϑὲν τῆς οἰχείας 

ΚΕ » ε 
δλότητος, εἰ χαὶ φαντασίαν παρέχει, ὅμως οὐδὲν τ" νει ὡς υέρος ἐχείνου 
7 / c δ᾿ 

λεχϑέν. χαὶ ἐν τούτοις μέν ἐστι ἢ ὑπογραφὴ τοῦ ὀνόματος: τῶν ὃὲ ζητου- 
, \ ΄ \ \ > ipod Le a ΚΕΡῚ ς / 

υένων πρὸς τούτοις τὰ μὲν ἐν τῇ λέξει |, τὰ δὲ ἐν ἑτέρᾳ ϑεωρίᾳ σὺν Dew £ 4ir 

υαϑησ ὄμεϑα. 
fi ᾿Ξ > er 7. - VX > A} “ 80 Ρ. 16119 Ὄνομα μὲν οὖν ἐστι. ζητοῦσι διὰ τί 

διαλεχϑεὶς περ τ: τῶν ἁπλῶν φωνῶν πάλιν ἐνταῦϑα διαλέγεται περὶ αὐτῶν" ΐ Ns 
τὰ γὰρ ὀνότατα χαὶ τὰ ῥήματα ἁπλαῖ φωναί. λέγομεν οὖν ὅτι ἁπλῇ φωνὴ 

\ δον > o~ o ~ ΄ 
ὄνουοι ρημα, © φάσις ρος ταῦτα TA TWEVTS χατὰ υὲν τὸ OTe OUGCY 

>\ Ἁ / 

διαφέρουσι, ae δὲ χατὰ THY σχέσι 

35 ὕρωπος ὡς μὲν ἁπλῶς σημαντιχόν τινος ee ἁπλῆ φωνή, ὡς ὃ 
. ε 4 >\ 4 

usvoy λέγεται ὄνομα, ὡς ὃξ χατηγορούμενον λέγετα 
So > Jon) ΞἜ R es Pay 

3 ὦ μάχαρ χτλ.] 1]. Γ᾿ 182 5 at ydép xti.] Il. B 371 6 χαὶ addidi 7 vat μὰ 
1 5 

τόδε] Il. A 23 8 ta av P 12 ὡρισμένην --- εἰσάγουσα in nostris exemplis desunt 
φύσιν scripsi: φησίν P 15 αὐτὸς scripsi: αὐτὸ P 17 οὐδὲν] an οὐδενὸς ἢ 18,19 χάλ- 

λίπος P. 20 χραιμετιστιχὸν Ρ 21 ἐπαχτροχέλη δὲ P 22 Αἰσχίνης] in Timarch. 

p- 27,9 22.23 ἐπαχτροχέλητα P 23 ἐμβιβάζει Aeschines: ἐμβιβάξων P 26 παρέχει 
ο 

seripsi: περιέχει P= 90 ζητοῦσι] οἵ. Ammon. fol. 9v 96 χατηγορούμεν (i.e. χατηγορούμενος) Ρ 
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, , S ΄ 5,3 ~ Nn , 5 ~ 

TPOTASEWMS φάσις. ὡς NE (LE90S συλλογισμοῦ ὅρος. διελέχϑη TOLVDY ἐν ταις 

Κατηγορίαις μόνον ὡς περὶ ἁπλῶν φωνῶν σημαντιχῶν ἁπλῶν πραγμάτων, 
‘ ‘ ι 

AY / Vv (an) “Ἢ ‘~ ” ΄ bib’ 

υηδὲν πολυπραγμονῶν, εἴτε Gvoud ἐστιν ἣ ῥῆμα 7 φάσις εἴτε ὅρος, ἀλλὰ 
‘ a ‘ = 

΄ ι > “Ὁ >\ \ ͵ > ε - 

μόνον σημαντιχὴ φωνή" ἐνταῦϑα GE περὶ τούτων διαλέγεται ὡς μερῶν προ- 
- aX ? 

ὃς τοῖς Αναλυ- πο τάσεων χαὶ ὡς περὶ χατηγορουμένων χαὶ ὑποχειμένων, ἐ qn 

τιχοῖς ὡς περὶ μερῶν συλλογισμοῦ. 
XV SX \ QO 7 σ ~ ΄ > 

p- 16a27 To δὲ κατὰ συνθϑήχην, ὅτι φύσει τῶν ὀνομάτων οὐδέν 
) 2 Pind coe ie εἴταν CIN Geneon > ἐστι. ἡτήσειε τις πῶς εἶπεν Ἀριστοτέλης Evtavda φύσει τῶν OVO- 

΄ > Le > ε΄ ΄ ΄ > ΠΩ 

υάτων οὐδέν ἐστιν: ὃ [Πλάτων φαίνεται ἐν τῷ Κρατύλῳ λέγων φύσει 
\ 5 . ΄ ,ὔ oO ‘ 

10 τὰ ὀνόματα. ἰστέον τοίνυν ὅτι διττὸν τὸ φύσει, διττὸν χαὶ τὸ ϑέσει. λέγεται 
\ \ \ > \ ~ / 

μὲν γὰρ φύσει χαὶ TO ἀπὸ τῆς φύσεως mee ϑέν, ὡς λέγομεν ἀποτέλεσμα 
> 

THs φύσεως εἶναι τὸν ὃφ οὐαλμὸν 7, τ ἢ οὖς, 7 πόδα: λέγεται δὲ πάλιν 
‘ 

’, 

φυσξι χαὶ τὸ ἁρυοδίως χείμενον. οἷον ὅταν λέγωμεν φέρε εἰπεὶν ἵππον παρὰ 
1 

~ 
' 

SL ΤΟΥ 
τ πῇ 

τὸ ἰέναι τοῖς ποσὶν χαὶ ἄνϑρωπον παρὰ τὸ ἄνω τὴν ὦπα, τοῦτ᾽ ἔστιν τοὺς 
> [Ὁ \ v a7 δον > \ OF > Ἁ v 

15 ὀφθαλμοὺς ἄνω ἢύνασϑαι ϑεωρεῖν" χαὶ Ἀρχέλαον τὸν ξξιν ἀρχιχὴν ἔχοντα, 
΄ “4 \ 5 \ mo! ΖᾺ \ ἮΝ ΄ 5 {J cr X 

OLOLWMS XL Βασιλιχὸν 7, Βασίλειον τὸν ὠὐναμξνην βασιλεύειν. οὑτῶς ἕν 

> > ἈΝ ΄ > , MN \ / > ~ ΄ ” 5 ig a7 

ODY EOTLY TO φυσξι οιττον. Ἢ TO YEVOWEVOV EX τὴς φύσξως Ἢ τὸ FLOVOGLODS 

σ΄ +> 
᾿ 

΄ 5 \ ~ >) / >I ΄ Ὁ 

χειμξνὴν επὶ τῶν SLOT USVOV TOPCO UATOY x & & OTED Wie crac eg 

Mz al 
~ a “ 7 - ΄, -᾿ δ 

τοῦ δευτέρου σημαινομένου τοῦ φύσει,  ἣ τὸ ἁπλῶς χαὶ ὡς ἔτυχεν χεί- {. ἀν 
" - - ΄ 6 ~ ΄ vs \ , 

20 vevov. 6 μὲν οὖν Κράτυλος φύσει ἔλεγεν τὰ ὀνόματα χατὰ τὸ πρῶτον ση- 
/ ΄ νι = \ 5 Vy >) \ QZ \ ae 

μαινόμενον, ὃ δὲ Διόδώρος ὁ φύσει usv οὐχ ἔλεγεν ἀλλὰ ϑέσει, χαὶ τοῦτο 
\ Na χα \ ς ~ oS \ 

χατὰ τὸ δεύτερον σημαινόμενον τὸ ἁπλῶς χαὶ ὡς ἔτυχεν. Ovev χαὶ τοὺς 
77 ~> - -ὠ as Sf. 5 σ᾿ \ \ 

ἰδίους παῖδας τοῖς τῶν συνδέσμων ὀνόμασιν ἐχάλει, Mev χαὶ Δὲ προσαγο- 
4 ays (ar δου ar lef { ΄ 3 ~ 5) ~ ΔΙ ΄ NING νι oS zs 

ρεύων αὐτούς. δῆλον GE ὅτι ϑάτερος αὐτῶν οὐ χαλῶς λέγει. ὁ OF “ὠχράτης 
» — ΄ 

ναι τὰ ὀνόυναι τᾶ, OUTE ὍΣ τὸ σα σημαινομξνὴν 
bo or 

~ yr 

διαιτῶν τῷ λόγῳ = yey Φ φύσει ett 
~ γι i 

τοῦ φύσει οὔτε χατὰ τὸ β τοῦ ϑέσει.": τ % ὅπερ ταὐτόν ἐστιν τῷ ἃ σηυμαινομένῳ 

i=) 
~ 7 VA ~ ~ a 

τοῦ ϑέσει. ὅπερ ἀδύνατον εἶναι τὰ ὀνόματα δῆλον ἔχ τε τῆς Oumvoutas χαὶ 

a 
~ / ~ ΄ 

τῆς μεταϑέσεως τῶν χυρίων ὀνομάτων χαὶ ἐχ τῆς πολυωνυμίας χαὶ ἐχ τῶν 
΄ ~ = aS ~~ 

διαλέχτων χαὶ ἐχ τῶν 3x γενετῆς χωφῶν. εἰ γὰρ ἦν φύσει τὰ ὀνόματα, οὐχ 
Va \ , ΒΕ / 7 © > Vn \ ΄ πο 

90 ἔδει τὰ χύρια ὀνόματα μετατίϑεσϑαι, οἷον οὐχ ἔδει τὸν Πάριν μεταχληϑῆναι 
Ι ἘΝ 5 Γ ΄ > 2 eZ Ζὴ 

᾿Αλέξανδρον ἣ τὸν [Πύρρον Νεοπτόλεμον 7 τὸν ᾿Αριστοχλέα [Πλάτωνα πάλαι 
΄ J ~ , 5 nwt . 5 

yap 6 [Πλάτων ᾿Αριστοχλῆς ὠνομάζετο. ἀλλὰ wy οὐδὲ πολυώνυμον τὸ αὐτὸ 

δέον ἦν εἶναι, οἷον μάχαιρα. σπάϑη ξίφος ἄορ ἐπὶ ἑνὸς χεῖνται “πράγματος. 
f ἢ 1 εἰς at 

τί 83 ϑέλουσι χαὶ τὰ ὁμώνυμα εἶναι φύσει τῶν ὀνομάτων χειμένων; (χαὶδ αἱ 
ἊΝ Ne Nees ies \ YW ΄ AY ye ee \ δ) ΟῚ yw 

hextot δὲ δηλοῦσι UT οντὰ φύσει τὰ ὀνόματα TO γὰρ αὐτὸ πρᾶγυα ἄλλως 
Ψ 

i (J) Or [ὩΣ Ὡς 
v fy Ὑ ~ ω ~ 5 ‘Ca 

χαὶ ἄλλως ὀνομαζόμενον ἴσμεν παρὰ τὴν ἰδιότητα τῶν διαλέχτων" ᾿ ἄλλη 

2 ὡς περὶ scripsi: ὥσπερ P 4 σημαντιχῇ φωνῆι P: fortasse (ἣ) σημαντικὴ (ἣ) φωνή 

8 ζητήσειε χτλ.] cf. Ammon. fol.28v ~ 9 ὁ] addendum δὲ 14 wrav P 18 χεί- 

μένον scripsi, cf. v.13: χινούμενον P lacunam indicavi; addendum est διττὸν δὲ καὶ 

τὸ ϑέσει, 7) τὸ ἁρμοδίως χείμενον cf. Ammon. fol. 30v 19 7 tod P 21 Διόδωρος] οἵ. 

Ammon. fol. 32r. Zeller H. Ph. II 1? 292 σι. 1 26 lacunam indicavi; addendum est 

ἀλλὰ χατὰ τὸ B τοῦ φύσει, cf. Ammon. fol. 31r 31 ᾿Δριστοχλέα scripsi, cf. v.32, Am- 

mon. fol. 17v Boéthius If 56,2: ᾿Αριστοτέλεα P 33 χεῖνται πράγματος scripsi: κεῖσθαι 
oO 

ὀνόματος P 94. xat addidi 36 ὀνομαζόμεν ex ὀνομάζομεν corr. P! 



10 STEPHANL IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 16427. 31. 33] 

P Ἁ Vs _~ ? \ [4 Αἱ ΄ Ἁ lh at \ ΄ 5 

γὰρ ἄλλων γλῶσσα᾽ φησὶν ὁ ποιητής. πρὸς τούτοις GE χαὶ Ol Ex γενετῆς 

χωφοὶ τοιοῦτο διελέγχουσι ¥ τὴν ἁπλῶς ual φύσει φωνήν, οὕτως χαὶ 
‘ ‘ 

a~s 

τὰ ὀνόματα χαὶ τὰ ῥήματα. ex τούτων οὖν πάντων δῆλον γέγονεν ὅτι οὐχ 

εἰσὶ φύσει τὰ ὀνόματα [ἔδει χαὶ τοῖς ἐχ γενετῆς χωφοῖς ὡς ἔχουσι τὴν 

5 ἁπλῶς χαὶ φύσει φωνήν, οὕτως χαὶ τὰ ὀνόματα χαὶ τὰ ῥήματα] χατὰ τὸ 

ἃ σηναινόμενον τοῦ φύσει. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ κατὰ τὸ δεύτερον σημαινόμενον 

τοῦ ϑέσει δυνατὸν ταῦτα εἶναι, τοῦτ᾽ ἔστιν ἁπλῶς χαὶ ὡς Py χαὶ 

τοῦτο δῆλόν ἐστιν 2x τῶν ὀνομα τοϑετῶν. εἰ γὰρ μάτην τεϑείκασιν οἵ f.42r 

ὀνοματοϑέται τὰ ὀνόματα, ἀλλ᾽ οὖν πάντως “ATH τινα λόγον zal ἁρμονίαν. 

10 διὰ τί φέρε εἰπεῖν τὸν ἄνϑρωπον ἐχάλεσαν ἄνϑρωπον χαὶ μὴ χάμηλον, καὶ 

τὴν χάμηλον (χάμῃλον χαὶ μὴ) ἄνθρωπον; πάντως οὖν τινες αἰτίαι εἰσὶν 

δι᾿ ἃς οὕτως τοῖς ὀνόμασιν ot ὀνοματοϑέται ἐχρήσαντο, εἰ χαὶ ἡμεῖς τὰς 

πάντων ἐτυμολογίας οὐχ ἐπιστάμεϑα. 
> x \ ἌΝ 1 >] \ σ 5 4 

Ρ. 16231 Οὐδὲ yap λόγος οὐδὲ ἀπόφασίς ἔστι. φησὶν ὅτι OVX εστιν 
= >>\ SUN No \ 5 » - Cy 2 \ 5 v > NA 

15 οὐδὲ ἀπόφασις οὐδὲ λύγος τὸ οὐχ ἀνϑρωπος. χαὶ λόγος μὲν οὐχ ἐστιν, ἐπειδὴ 
NAS, c > xs \ IF ΄ “5 = 

τὸ ἐλάχιστον ὃ λόγος ἀπὸ δύο λέξεων σύγχειται. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀπόφασις, 
> > ~ > ΄ “O95 ~ 

ἐπειδὴ πᾶσα ἀπόφασις ἢ χατάφασις πάντως 7 ἀλήϑειαν σημαίνει ἢ ψεῦδος" 
~ X b) > > ΄ “Σ 

τοῦτο OF οὐδὲν τούτων σημαίνει. εν οις af TOSS. 

Πρᾶξις σὺν dew 7. 

20 p. 16233 Τὸ δὲ Φίλωνος ἣ Φίλωνι καὶ ὅσα τοιαῦτα, οὐχ ὀνό- 
>} , CY Νὴ 

υατα ἀλλὰ πτώσεις ὀνόματος. 

A Εἴωϑεν ζητεῖσϑαι τοῖς ἐξηγηταῖς ἐνταῦϑα περὶ τῶν χαλουμένων παρὰ 

τοῖς γραμματιχοῖς πτώσεων, πότερον ὃ εἰσὶν ἣ πέντε. χαὶ of μὲν ἀπὸ τῆς 

Στοᾶς χαὶ πάντες σχεδὸν of μετιόντες τὴν γραμματιχὴν τέχνην & δοξάζουσιν 

25 εἶναι τὰς πτώσεις, χαὶ τ χαὶ τὴν χαλουμένην εὐϑεῖαν πτῶσιν ὀνομά- 

ζουσιν. εἰ δέ os αὐτοὺς ἔροιτο χαὶ πῶς ἢ εὐϑεῖα λέγεται πτῶσις, ἀποχρί- 

νονται λέγοντες ὅτι εὐϑεῖα μὲν διὰ τοῦτος διότι τὸν λόγον εὐϑὺν χαὶ ὀρϑὸν 
φἢ ~ Ἁ > ~ 

ἀποτελεῖ οἷον Sunes Badiler’, πτῶσις OS διότι πέπτωχεν ἀπὸ TOD νοή- 
σ \ ~ 72 5 

ματος. ὅπερ συμβέβηκεν ἐπὶ tod γραφείου tod πεπτωχότος ἀπὸ τῆς χειρὸς 

80 χαὶ σταϑέντος apts: χαὶ γὰρ πεπτωχέναι λέγεται χαὶ ὀρθῶς ἵστασϑαι. 
> ‘ \ ~ 5 is ~ σ € ΄ ~ / > 

ἀλλὰ πρὸς τοῦτο λέγουσιν of ἐκ τοῦ []εριπάτου ὅτι ᾿ τούτῳ τῷ λόγῳ οὐ 

μόνον τὰ ὀνόματα πεπτώχασιν ἐχ τοῦ ἁπλῶς yore ατος, ἀλλὰ χαὶ τὰ βή- 

ματα χαὶ πάντα τὰ μέρη τοῦ λόγου" ἔσονται οὖν πάντα τὰ μέρη τοῦ λόγου 
Lf if 4 

πτώσεις, ὅπερ χαὶ γελοῖόν ἐστιν χαὶ ταῖς ὑμετέραις μαχόμενον ὑποϑέσεσιν᾽. 

1 ὁ ποιητής] 11. Β 804 γενητὴς ex γενητοῖς corr. P 2 lacunam indicavi, adden- 

dum est ἔδει γὰρ καὶ τοῖς ἐκ γενετῆς κωφοῖς, ὡς ἔχουσι cf. v. 4 4 γενητὴς Ρ 

4.5 ἔδει -- ῥήματα delevi 6 δεύτερον σημαινόν Ρ 8 τεϑήχασιν constanter 

scripsit P 11 χάμηλον zat μὴ addidi 20 ὅσα] ἄλλα add. p. 12,8 οἵ. de Interpr. 

cod. Ὁ. Bekk 22 etwdev] cf. Ammon. fol. ats 26 αὐτοὺς scripsi: αὐτοῖς P 

ἐϑ πὶ Diels: ἀπὸ Ρ γραφίου Ρ 28. 29 νοήματος Ammonius: ὀνόματος P 

32 νοήματος 50710851: ὀνόματος P 
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dn. ἘΞ 7s ely 4 \ RF ~ ~ Oo , ΄ 

τοῦτο ATOTOY, αἵρετέον τὴν δόξαν τῶν ΠΕεριπατητιχῶν, ὅτι τέσσαρες ΠΝ" 

ε 

> ~ > οὐχοῦν εἰ 
> f >. εἰσιν πτώσεις. ἢ ὃὲ εὐϑεῖα χαλείσϑω ὄνομα. ee τοίνυν ᾿Δριστοτέλης 6 ὅτ 
\ ἕν 

τὰ τοιαῦτα ὃι ADE ρηῦσι τοῦ ὀνόυ. AT9AS χατὰ τοῦτο. διότι τὸ υὲν ὄνομα υξτὰ f. 42v 
y Ν᾿ x 

TOD ἦν ἡ ἔστιν ἣ ἔσται συνταττόμενον πάντως ἀχηϑεύς L 7 beddetar, ταῦτα 
2 SO iene ae oe : 2 ; 5 δὲ οὔ. τὸ δὲ ἔστιν χαὶ ἦν χαὶ ἔσται, ὡς ἐπεσημάνατο ὃ φιλόσοφος Ilop- 

‘ ‘ = ‘ 

7 ἊΝ \ 9 ~ Τ᾿ ~ 

φύριος, ἐπὶ αὐτῶν μόνων τῶν ὑπαρχτιχῶν ρημάτων εἴρηται χαὶ οὐχέτι ἐπὶ 
‘ 

~ ve c ΄ \ \ \ wy cr - 

τῶν ἄλλων βημάτων. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ῥήματα ταῖς πτώσεσι συνταττόμενα 
ἘΠ πόθεν» πἴγονταῖ- “Θιωκρότουςε Va Oana ΧΑ gc ἀσύνταχτα αὐτόϑεν γίνονται" ᾿Σωχράτους γὰρ περιπατεῖ οὐδεὶς λέγει. ὅϑεν 
yi -ῷ Ὁ ταῦϑο - \ aN. Noor τα, _™ Vv ~ \ ΄ , 

στορεῖ ἐνταῦϑα χαὶ τὴν διάταξιν τῶν Στωϊχῶν, ὅτι τὸ χατηγορούμενόν 
ε΄ 

δ ιν ΟῚ ΄ ~ » >} SS \ 

10 τινος ἢ ὀνόματος χατηγορεῖται ὕγουν εὐϑείας 7 πτώσεως. χαὶ εἰ μὲν ὀνό- 

UATOS, ἣ αὐτοτελῆ τὸν λόγον ἀπεργάζεται 7 οὐχ Προ χαὶ εἰ μὲν 

αὐτοτελῆ τὸν λόγον ἀπεργάζεται, χαλοῦσιν αὐτὸν χατηγόρηυα ἣ σύμβαμα. 

ταὐτὸν γὰρ χαλεῖτα! παρ᾽ αὐτοῖς χαὶ δῆλον τὸ αἴτιον: χατηγύρημα γὰρ 
λέγουσιν. διότι χατὰ τοῦ ὑποχειμένου ἀγορεύεται ἥτοι λέγεται χαὶ χατηγο- 

15 pettat, σύμβαμα δὲ διότι συνέβη τὸ βαδίζειν τῷ Σωχράτει. εἰ δὲ οὐχ αὐτο- 
“- \ “7 - 

ao τῶν. ie. LT ey Oo, χαλεῖται παραχατηγόρημ. α ἣ παρασύμβαμα, ὡς 

Mm oe =) 
} 

i 
7, 3 ai % 

et TEL γὰρ τινᾶ- εἰ OF παλιν πτώσεως psa ρεῖται, 7 

> αὐτοτελῇ τὸν one ἀπ Ξ άζεται Φ ὁ Ὁ ἔλαττον ἢ χατη (Cries ὡς © τῷ 
Lay ) b) “Ὁ ἌΝ 9 ‘oe ~ 

χράτει wetaucher > 7 (οὐχ) αὐτοτελῆ τὸν λόγον ἀπεῤγάζεται, χαὶ χαλοῦσιν 
Ἃ x Vv w 

20 αὐτὸ ἔλαττον 7 παραχατηγόρημα ἣ ἔλαττον ἢ Beant πρσοῖς ὡς ᾿ Σωχράτει 
ΠΥ ἘΠ΄ olov > Akuisiaaeo ey) τινὸς υέλει᾽ - λείπει yap τινός, οἷον ᾿Αλχιβιάδου 7 τινος ἄλλου. ἔστιν τοίνυν ὁ 
,ὔ - \ x Vay . ΄ - 

λόγος τούτων τῶν πτώσεων τὰ μὲν ἄλλα χατὰ ταὐτά, μετὰ μέντοι τοῦ 
x. oy x > by 34 » > 35 5 ~ 

ἔστιν 7 ἔσται ἢ ἦν οὔτε ἀληϑεύουσιν οὔτε ψεύδονται. ἀλλ᾽ ἀποροῦσί τινες; 
55. > SYS 5 ~ a, \ δ \ > > “ 

διὰ τί 7 ες αργὴς λὴν TOY ορισμον αποδέδωχεν. αλλ ὑστερὴν προσέϑηχεν 

αν Eye ¥ Q Be αν SEN 27 ΕἸ ", \ \ ΄, ΕΥ̓ 
τὸ Οὐχ ἄνθρωπος γοῦν τὸ ZOOLGTOY GYOUG χαι TAS TTWGELS. AE{OUEY τῷ or 

τοίνυν. εἰ τὸ ὄνομα πολλὰ σημαίνει παρὰ EES (δηλοῖ γὰρ χαὶ τὴν 

εὐθεῖαν χαὶ τὰς πτώσεις χαὶ τὸ ἀόριστον ὄνομα χαὶ τὸ ῥῆμα χαὶ τὸ ὗπο- 
2 - SH ~ ς \ — 

χείμενον) ἐν τῷ οὖν εἰπεῖν ᾿φωνὴ σηϊμαντιχὴ χατὰ συνϑήχην᾽ τὰ Ε £43r 
δὰ 

ταῦτα τ θοῦ ἐν ὃὲ τῷ προσϑεῖναι “xat χρόνον προσσημαίνουσα᾽ 
ΓΕ Q ΄ \ ~ , 30 ἐξέβαλεν τὰ ῥήματα, μεμενήχασι δὲ τὰ λοιπά, τοῦτ᾽ ἔστι τὰ ἀόριστα ὀνό- 

ματα χαὶ αἵ πτώσεις. παλιν διὰ τὸ εἰπεῖν “ὡρισμένην φύσιν εἰσάγουσα᾽ 
! i i | 
Fs 4 Ἁ 5}, > 4 S; 5 ~ 2 \ ¢ \ \ 

ἐξέβαλεν μόνον τὰ ἀόριστα ὀνόματα" εἶτα τελευταῖον εἰπὼν xal μετὰ 
~ > “" v 5 7 > ΄ “᾿ > 

τοῦ ἦν ἣ ἔστιν ἢ ἔσται ἀληϑεύουσα 7 φευδομένη τὰς πτώσεις ἀπώ- 
σατο. ὡς εἶναι ὅλον τὸν ὁρισμὸν τοῦ ὀνόματος οὕτως ᾿ φωνὴ πος 7 

, ~ 

35 χατὰ συνθϑήχην (χρόνον py) προσσημαίνουσα, ἧς τῶν μερῶν οὐδέν ἐστι 
¢e 4 ΄ ~ “" 

σημαντιχκὸν χεχωρισμένον, ὡρισμένην φύσιν εἰσάγουσα, μετὰ τοῦ ἣν 7 ἔστιν 

5 ἐπεσημήνατο ex ἐπεσημάνατο corr. P! sed cf. p.4,3 5. 6 Πορφύριος] cf. Ammon. 
fol. 36¥ 6 τῶν, quod erat ante αὐτῶν, post μόνων transtuli 9 ἱστορεῖ] ἱστορίαν P: 

ἐν οἷς χαὶ προσιστορεῖ Ammonius Στοΐχων P 10 ὀνόματος corr. P?: ὄνομα Ρ᾽ 

13 παραυτοὺς (sic) P κατηγόρημα scripsi: χατηγορούμενον P 16.17 ὡσωχράτης P 

18 lacunam indicavi: deest χαὶ χαλεῖται τῷ ex τὸ corr. P 19 μεταμέλλει P οὐχ 

addidi 21 μέλει seripsi, cf. Ammon. fol. 37r: μεταμέλει P 22 πτώσεων scripsi: 

προτάσεων P μέντοι scripsi: μὲν to P 23 ἀποροῦσί τινες] cf. Ammon. fol. 37¥ 

29 προηοσημαίνουσα P 32 εἰπὼν scripsi: εἰπεῖν P 35 χρόνον μὴ addidi 
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ἢ ἔσται 
ort c ΄ x“ . , > 

i ἀλη ϑεύουσα 7% YEevoousvy - ΠΕ 
΄ Ἁ - 5 »ΞῚ ," 4 x , σ΄ 

δρισμὸς αὐτὸς ἀλλὰ λόγος. ὅϑεν αὐτὸς 

σημαντιχὴ χατὰ συνϑήχην ἁπλοῦ νοήματος." 
2 \ 

Sit 

\ 

SEEN οὐ ἐν ig ly 355. \ , 7 \ 
ἐπὶ ὀνόματος ἁρμόζει, ἀλλὰ χαὶ λόγου χαὶ 

~ 

5 ὥστε οὐ pene ς ᾿Αριστοτέλει διὰ τὴν 

INTERPRETATIONE [Arist. 

By φησιν ὃ [αληνὸς ὅτι οὐχ 

ὁρίζε 

ἀνάγχην τοῦ 

ΟΣ p. 160 αϑὸ. b1. 6] 

Vv 

εστιν 

ται τὸ ὄνομοι οὕτως ᾿ φωνὴ 
fae \ 2) s 

0 OPLOWOS OD μόνην 
> ~ ~ 47 

ἐπὶ ἄλλων μερῶν τοῦ λόγου" 

πράγματος ὀρ! τοῦ 
n ~ > ~ 

ὀνόματος διὰ πολλῶν λέξεων δηλώσαντι. ἐν οἷς ἐστιν ὃ περὶ τοῦ ὀνό- 

υατος “λόγος. 
᾽ν ΕΝ ΄“» ™ ys o v ~ 

p. 16233 ὁ δὲ Φίλωνος 7% Φίλωνι xat doa ἄλλα τοιαῦτα, οὐχ 
Se ΠΝ ἜΣΑΝ 

ὀνόματα ἀλλὰ πτώσεις ονημάτης. 

, \ 

πάσας τὰς παραγωγὰς χαὶ τοὺς σχηματισμυοὺς 
- 5 / \ \ \ οὐ μόνον. τὰς παραγωγὰς (tac) γραμματιχοῖς 

TTWGELS 
~ ΄ , 

χαλοῦσιν οἱ Ια ΒΟ ΡΣ 

χαὶ τοὺς συσχηματισμηύς, χαὶ 
\ χαλουμένας πλαγίους: τὸ γὰρ 

ἮΝ A . . ἣν; \ , 

δίχαιον χαὶ τὸ διχαίως χαὶ τὸ Ova nae χαὶ τὸ διχαιότερον [ual τὸ δίχαιος] 
’ ‘ ~ . 

χαὶ πάντα τὰ τοιαῦτα παρὰ φιλοσόφοις πτώσεις εἰσίν. 
᾿ Nw ae lye onsale S τ ry ὐΝ ss end ~ 

p.16d1 Λόγος δέ ἐστιν αὐτοῦ τὰ μὲν ἄλλα κατὰ ταὐτά. τοῦτο 
DEAN Χ ~ ἃ...» ἀπὸ ᾿Αττιχῆς συνηϑείας. 

εἰσέφερέν τις ψήφισμα περιέχον τινὰ (τῶν) ELGEVEPE τις ψύ ΦΊΟΙ MEPS /O τινα τ 

ws 5 ΄ 

ἄλλα. τὰ αὐτά. 
ς \ X 

TA ὑξν 
‘ 

\ ἍΝ αὐ b) = 
ἐν ϑεάτρῳ τὸν Δημοσθένην, εἰ 

Ὑ > 

eves γὰρ ἣν 

ἐν τῷ ἃ nol 
Ἵ τ τ 

“ = JN c Ἁ 

pie αὐτὸν ὑπὲρ Anus 

ae αὐτοῖς. aos, 

ματι, λέγειν ἐν 
i 

7¢ > προστίθημι ΗΝ δεῖν στεφανοῦν 

σϑένους Bee 
‘ 

\ ~ , >} ‘4 ‘A 5 5 

yeu Ψήφισμα. τοῦτο δὲ ἐποίουν διὰ τὸ AS yeu αὐτοὺς ἐπὶ USUST ἡμένῳ f. 48ν 
o> “ > AL kai oe ᾿ 2 ΄ Shabani ce 

20 ὕδατι χαὶ ῥέοντι. οὕτως οὖν χα! ee Apuanncclne ἐποίησεν εἰπὼν ὁ 

Χ “4 NE ae ae ye ΄ ΔΩ x \ Vy + \ Canes | " 

wey we τῆς πτώσεως TOL ὁρισμὸς χατὰ μὲν τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ Ἐπ 
~ or σ ΄ ΄ \ ~ > “᾿ ν 

Oct δὲ π ὑσϑεῖ (Vat ὅτι συνταττόμεναι αἱ πτώσεις UETA τοῦ Ἣν 7 ἐστιν ἣ 
Ὑ v ΄» > ~ vy ἕω 7 

ἔσται οὔτε ἀκηϑεύουσιν οὔτε ψεύδονται΄. ταῦτα ἔχει ἢ πρᾶξις. 

τῷ σι p- 1666 

σημαίνει χωρίς, καὶ ἔστιν ἀεὶ τῶν 

dsl 
~ ΄ ~ ~ Sie v \ ~ 

τοῦ ορισμοῦ TOD OVOUWTDTOS. εστιν YAO TOU 

30 “φωνὴ σημαντιχὴ χατὰ συνϑήχην, χρόνον Tposoywatvonsa, ἧς τῶν 
i 

οὐδέν ἐστι σημαντιχὸν 
~~ ΡῚ \ \ 

συντουίας ὧν ἐραστὴς τὰ μὲν 
~ σιν» A if 

ὀνόματι χαὶ τῷ ρήματι χαὶ μόνον 
" -- ΤΡ ~) 
OYOUGA TOV PT U.ATOS, TOUT EOTL TO 

2 λόγος scripsi: ie P 8 τῶι δέ P 

delevi 14. 

16 τῶν addidi 17 τὰ αὐτὰ] fort. χατὰ τὰ αὐτά 

γαγεῖν scripsi: εἰσάγαγε P al ς 

32 συντομίας Ammonius f. 39r: 

χαϑ a P 

φύσιν scripsi cf. 

ἐστι τὸ προσσημαῖνον χρόνον, 

Ὑ ~ c ~ ~ c , 

ἔγνοια τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ρήματος παραπλήσιον 

/ td 4 

χεχωρισμένον, ὡρισμένην 
χοινὰ 1 

ἐχεῖνο προσέϑηχεν nat} 

προσσημαῖνον χρόνον- 

11 τὰς addidi 

15 τοῦτο εἴληπται] cf. Ammon. fol. ὅδ ν 

rea glossemate inlato P 

> 4 δῶν 

οὐ μέρος οὐδεν 
, 

xa ἑτέρου λεγομένων 

ἔχει τῇ ἐννοίχ. 

ῥήματος ὃ δρισυὸς τοιοῦτος 
υξοῶν 

φύσιν εἰσάγουσα.᾿ αὐτὸς 

παρείασεν. ὅσα 
lal > Vg A 

ὃ διαφέρει τὸ 

τί δέ ἐστι 

12 χαὶ τὸ δίχαιος 

15 αὐτῷ scripsi: αὐτοῦ P 

8 ϑετατρῶι P 18. 19 εἰσα- 

p- ate 11,31.36: φωνὴν P 
33 xa}? ὃ scripsi: 
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Ἃ = ~ δὶ 2 I>. = εν οἷ ~ ~ ~ 

τὸ προσσημαῖνον γρόνον. yO σεσαφήνισται ἐν τῇ ἐξηγήσει τοῦ ὁρισμοῦ 

ov = 
ἘΞ ~ ’ aS ss) med sua Pa as ve \ γ΄; -- 

τὴ νηυατης. αλλ El ταῦτα τοῦτον EVEL TOV τρύπην. διὰ τι πρησεϑηχεν 

DQ wer} Gre + “4 ΡΤ ΡΝ Z 
χαι ξΞτέερὴν XOLVOV, τοῦτο OF EOTL OV τὸ S00 XE εχώρισμενον οὐδενός ἐστι 

‘ 

: rare ee Ξόπος C7wavexoy’; οἷον (τοῦ) τύπτω ἐὰν χωρισθῇ μία συλλαβή, οὐδὲν σημαίνει 

σι 

΄ l4 > ~ 9 / >\ ~ > \ 

ὡς μέρος αὐτοῦ: οὐ μόνον GE τοῦτο ἐπὶ τῶν ἁπλῶν ῥημάτων, ἀλλὰ χαὶ 
Sy Ql ΄ \ ΄ + ῳ > τ 
ἐπὶ τῶν συνθέτων ὡς τὸ χαταγράφω. λέγομεν ἐχεῖνο, ὅπερ εἶπεν 6 Ilop- 

‘ ‘ 
σ ~ Ὁ 5 ~ ΄ ΄ 

φύριος, ὅτι τοῦτο προσέϑηχεν διὰ τοὺς λόγους τοὺς ἀπὸ τῶν βημάτων 
fe ν \ , >) \ ΄ 5 

συγχειμένους. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τὰ αὐτὰ ἔχουσι" χαὶ φωνὴ γάρ εἰσιν xat 
sy ny 5 “λα - “- ΄ Ν ᾿ς χατὰ συνϑήχην χαὶ χρόνον προσσημαίνουσιν" ἀλλὰ τὸ μέρος αὐτῶν χεχω- 

\ 5 ~ 
ly 

4 , > € 5 ‘ 

10 Ben oY OY UGLVEL Tl, OLOYV τὸ OLADDNOE iv εὐδαιυον ξ ἐστιν - χώρισυεν γαρ 
5 

1 
Soe τὰ τοι). BR ΠΝ ταὶ € >> _~ . ἐν ) ἃ» 

καὶ TO ol σὴ IDELY LOC τὸ εὐδαιμονεῖν χαὶ TO SOT σημαίνει τὶ LOU 

(“yon > me 8) Ey = δ ΄σ SLY ENN TLS, » > 
αὐτο, OLOV ἢ EV Spy εἰαν | 7 παῦος. ETL OF TAL OT LATOS οὗ τοῦτο. εἴτα TPOG- f. 44r 

τίϑησι χαὶ τὰ παρεπόμενα τῷ ῥήματι, ὅτι τὸ ῥῆμα σύμβολόν ἐστιν χαὶ o7- 

Bey τῶν xalP ἑτέρου λεγομένων (οἷον) ἐνεργείας χαὶ πάϑους: τύπτω 

15 μὲν γὰρ ἐνέργειαν σημαίνει, τύπτομαι ὃὲ πάϑος- χαὶ ὅτι ast ual? ἑτέρου 

λέγονται, 7 τ ὑποχειμένηυ. Le συνωνύμως Si DIRE ὡς ̓ τὸ βαδί- 

few χινεῖσϑαί ἐστιν᾽ ἣ ̓ τὸ φιλοσοφεῖν εὐδαιμονεῖν catty’, 7 ὡς ἐν ὑποχει- 

μένῳ, ὡς ᾿Σωχράτης ὑγιαίνει᾽. πρὸς τούτοις χαὶ τίϑησι χαὶ - τινα, 

ἅπερ δοχοῦσιν εἶναι ῥήματα, οὐχ εἰσὶν δέ, ὥσπερ τὰ ἀόριστα, οἷον τὸ οὐχ 
~ 
U 

ἘΠ = 5 ἊΣ A} Ny \ a >) > ΄ 7 5 \ >) \ 

20 υγιᾶιϊινξει οὐοξ βαδίζει. χαὶι τὴν αἰτιὰν ξἐπιῴξρξει. OLA TL οὐ YAKEL TA AUTH 
, iva e / \ 2! \ ~ 4 wv ΄ % τ- , 

υατα, φάσκων OTL ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῶν UN OVTWY ἁρμόζει, οἷον τραγε- 

~ o> 
= 

οὐ Oviatt Somgeerne <2 a2 λοι BE sah ἡ maiecne ἜΝ ΤΣ ἀξ ὑγιαίνει, Φωχράτης % ¥ ἐχράλλει OS XAL τὰς πτώσεις. πτώσεις 2 GC (=) wy 

() 

‘ 

αλεὶ τὰ bf daze τὰ σηυαίνοντα τὸν πέριξ χρόνον. ἴσως OS “Al ταῦτα τὰ 
/ 

( USTA) THOS 
“ὍΣ (>) = 

o 

UATA διὰ THY ἀοριστίαν οὐχ ἠξίωσεν 7 spe χαλέσαι, ἐπειδὴ 
ae \ \ ΓΟ ΄ » τ 

25 φησὶν ὅτι χαὶ τὰ βήματα σημαντιχά εἰσιν: ὀνόματα γάρ εἰσιν, τὰ ὃ ὀνό- 

ματα ἐδείχϑη σημαντιχά. τεχμήριον ὃὲ μέγιστον τοῦ εἶναι ταῦτα σημαν- 

Tine φησιν ὅτι ἔχοντά τινος ἔννοιαν πεπλασμένην (οἷον ἄρα ye τί Tote 
πο i en ΕΝ πα τ Pa ote 
Σωχράτης, χαὶ ἀχούσει τινὸς ὅτι 7 ἐξηγεῖται ἢ χαϑέζεται ἡ βαδίζει) ἔστησεν 

τὴν σεσαλευμένην χαὶ πεπλανημένην διάνοιαν, χαὶ αὐτὸς ὃ ἀχούσας ἠρέμησεν. 

30 εἰ γὰρ μὴ ἐσήμαινέν τι χαὶ ἐδήλου τὸ ῥῆμα, οὐχ ἂν τοῦτο ἐγένετο. ὥστε 

σημαίνουσίν τι, ἀλήϑειαν δὲ χαὶ ψεῦδος (τοῦτ᾽ ἔστιν χατάφασιν καὶ ἀπό- 

φασιν) οὐδέποτε, εἰ wy προσυπαχουσϑείη ἔξωϑέν τι 7 ἁπλῶς ὄνομα ἢ ῥῆμα. 

εὐυάζει δὲ τοῦτο ἐχ τοῦ μᾶλλον εἰ ἊΣ τὰ ἀρχοειδέστερα ῥήματα (τὰ) 

ὑπαρχτιχά, εἰς ἃ ἀναλύεται πᾶν ῥῆμα, οὐ σημαίνουσιν ἀλήϑειαν ἢ ψεῦδος, 
- > “ov “ov > Ὑ “ ἢ cer 

35 οἷον τὸ ἣν ἢ ἔστιν 7 ἔσται, χαὶ αὐτὸ τὸ ov, ὅϑεν Beppe) Nee τὰ ρήματα, 
v > - » ΄ “5 ΄ 

οὐχ ἔστιν ἀληϑείας 7 ψεύδους σημαντιχόν, πολλῷ πρότερον τὰ ἄλλα ῥήματα. 
> aN ¢ , ΄ 7 > \ 

οἷον τὸ ὃν μυριάκις ἐὰν εἴποι | τις xat} αὑτό, σημαίνει μέν τι οἷον τὸ f44y ς 
c Tk 35 .7Q QV UN te Ἔ Ny ae ΣΝ ay A pi Ἃ ΤΙΣΙ vas ae ate 

UTED Y OV, τ παν ΟΞ Ἢ YS! GOS οὐόξτοῖτξ. ἘΠῊΝ συσσημαίινξι αλλοις τισι 

- σύνϑεσίν τινα “ol πρότασιν, ἥντινα σύνϑεσιν ἄνευ τῶν συντεϑέντων οἷον 

4 τοῦ addidi 6. 7 Πορφύριος] οἵ. Ammon. fol. 39v 14 οἷον addidi ἐνεργείας 

χαὶ πάϑους scripsi, cf. Ammon. fol. 40r: cular καὶ πάϑη P 15 μὲν seripsi: pe P 

21 fort. ἐπὶ τῶν ὄντων χαὶ τῶν μὴ ὄντων 22 deest οὐχ ὑγιαίνει vel οὐ βαδίζει 

24 μετὰ addidi 27 φησιν scripsi: φασὶν P 33 τὰ addidi 38 cuonpatver P 
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> ‘ LE Ql δ, ~ 

τῶν εἰς τὴν σύνϑεσιν συνελθόντων ἀδύνατον νοῆσαι. πάλιν ὅπ 
> ~ ¢ ~ ~ ΄ ra) = ᾿ 
ἐπὶ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ὀνόματος, διὰ τί μὴ ἐξ ἀρχῆς ὅλον παραὸ 
΄ - > [2 >) ~ , x 27 5 

δρισμὸν TOD ὀνόματος. οὕτως χαὶ ἐνταῦϑά φάμεν, διότι ὅλον ὡς ae 
c / ~ ~ , 

δρισμὸν τοῦ paces οὐ παραδέδωχεν, ὡς εἶναι ὅλον τοιοῦτον ᾿ ῥῆμα ἐστιν 
7 (a / ΄ 

5 φωνὴ σημαντιχή. Χρύνον, s(t ΤΠ 0) φύσιν ὡρισμένην εἰσάγουσα, μόνον 
o ΣῈ 

τὸν ἐνεστῶτα χρόνον εἰσάγουσα᾽. ἀλλ᾽ ὕστερον POSES λέγομεν ὅτι 
ΕἿΣ, Ξ = > ~ 

χαὶ τὸ ρῆμα πολλαχῶς λέγεται zap’ αὐτῷ" χαὶ γὰρ αὐτὸ τὸ προσσημαῖνον 
΄ - , 

(χρόνον) χαὶ τὸ χατηγορούμενον ἐν ταῖς προτάσεσιν χαὶ αὖ χαὶ at πτώσε! Αλ! li t 
ΕἾ 5 ~ - ζς 

χαὶ τὰ ἀόριστα. ἐν τῷ eine οὖν φωνὴ 6 Suave χατὰ συνϑήχην᾽ ἐσή- 

10 wavey χαὶ τὸ ἐν ταῖς προτάσεσιν χατη) (ppp ernie χὰν ὄνομα ἐστιν ἐχεῖνο 
- 

γὰρ χρόνον οὐ προσσημαίνει" ἐν GE τῷ εἰπεῖν “χρόνον προσσημαίνουσαι᾽ He ὦ tea Ὶ ΠῚ t q ϊ hy 
\ 

τοῦτο ἐξέβαλλεν. χαὶ χατὰ τάξιν πάλιν “ὡρισμένην φύσιν εἰσάγουσα᾽ 
\ 2 o> ὍΝ iO — (2s Paar ΕΣ Ξστῶτα Ξ ΄ 0 εἰσ ΖΓΕ, συ ο 2623 αλ ly. 

ἐξέβαλεν τὰ QOPLOTA ρήματα. ἐνεστῶτα γρόνον εἰσάγηυσα᾽ ἔξεβαλεν τὰς 
\ 

οι 
΄ ~ Cel Vt A 

τοῦ ῥήματος πτώσεις. ταῦτα ἔχει ὃ περὶ τοῦ ῥήματος λύγος χαὶ ἢ πα- 
15 ροῦσα ϑεωρία. 

= Ὑ ~ 2 ε = 
» 1607 Καὶ ἔστιν ἀεὶ τῶν χαϑ’ ἑτέρου λεγομένων σημεῖον. τὸ I i τσὶ ΠῚ 

᾿ “,"κ“« σῷ ΄ ΄ " > 

ἀεὶ χαλῶς moocedyxev, διότι λέγεται μὲν χατά τινος χαὶ τὸ ὄνομα, ἀλλ 

οὐχ ast, οἷον Σωχράτης δίκαιος: ἐνταῦϑα ΟΠ USY χατά τινος οἷον τοῦ 
55} >) > / Vv ° ~ 

Σωχράτους, οὐχ det δέ, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε χαὶ ἕτερον αὐτοῦ χατηγορεῖται, ὥσπερ 
xy 5 7 f / os συ ~ 

20 λέγομεν τὸ δίχαιον ὠφέλιμον. τί οὖν ; οὐχ ὑπόχειταί ποτε τὸ ρῆμα ἔν τῷ 
> ~ a \ 7 = τω ie 5) = [τ Up > \ as 

εἰπεῖν ὅτι TO τύπτω ῥῆμα ἐστι, τὸ ὑγιαίνειν διαχεῖσϑαί ἐστι, τὸ βαδίζειν 
+ > σ > ~ c~ > , ~ 

χινεῖσϑαί ἐστι; λέγομεν οὖν ὅτι ἐνταῦϑα τὸ ῥῆμα ἀντὶ ὀνόματος χεῖται. 

τὰ γὰρ ῥήματα χαὶ φύσιν ἰδιχὴν ἔχουσιν χαὶ σημαντιχά τινῶν εἰσιν" a 
25 > ἣν Nias “ἢ ΄ ΄ Vv >> \ a. ΄ 

τικὰ υὲν ἐνεργείας χαὶ | πάϑους. ὡς εἴρηται, ἰδιχὴν δὲ φύσιν 

95 εἰπεῖν, ὅτι τοιόνδε μέρος λόγου εἰσίν. ἐν τῷ γὰρ εἰπεῖν ὅτι τὸ τύπτω 
ῥῆμά ἐστι τὸ τύπτω ὄνομά ἐστιν αὐτῆς τῆς φύσεως τοῦ τύπτω ῥήματος" 

ἐν δὲ τῷ εἰπεῖν ὅτι σύυβολόν ἐστι, δῆλον ὅτι ἐνεργειῶν ἣ παϑῶν ἐστι 

σύμβολον. 

p 1610 Kat α 
ae 3 Ξ ν όν ἐστι. τοῦτο οὐχ aha 

30 ϑές: ὑπάρχουσι γὰρ χαὶ οὐσίαι. au Oy © » o = γοῦν χαι ἔν τισι τῶν τ 

- [4 5 σ 

τῶν xa ἑτέρου λεγομένων ἔχει, ee ἐστὶ βέλτιον. ὑπάρχουσι μὲν. 

Ἐ αντ ιχὰ τὰ ρήματα. 

p. 16021 ᾿Αλλ εἰ ἔστι 
5 - ue 

YH, οὔπω σημαίνει. ἐλλιπῶς αὐτῷ TE- 
ς 

φρασται χαὶ πος χαὶ 
- 

p. 
\ \ 5 ΄ ~ aX 5 3 5 ΘᾺ 

(ap χαὶ οὐσίαι: τῶν G& οὐσιῶν οὐχ εἰσὶ ση 
ν 

= ἘΣ o 23? > 
ἐφεξῆς εὐϑύς. ἔδει yap οὕτως εἰπεῖν ‘GAA’ εἰ 

" οἷς 

Nea 
οὗ ποιοῦσι. Sr ἢ μὲν γάρ τι πάντως. οἷον See πάϑος, ἀλλὰ 

Ὁ or © a a - < Qu > «Ὁ J ( J 2 

aw ? ΄ ΩῚ 4 

οὔπω δῆλον᾽- τοῦτ ἔστι χατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν 
> 

χατάφασιν ἣ ἀπόφασιν οὐ ποιοῦσιν, ἐν αἷς ϑεωρεῖται τὸ ἀληϑὲς 7 τὸ ψεῦδος. 

p. 16024 Αὐτὸ μὲν γὰρ οὐδέν ἐστι, προσσημαίνει δὲ abySecty 
Vv a » ~ ΄ Sak ~ δ ἃ \ 

τινα. Ἢν ανεῦυ TWY OVYAXSLWEVWY ODOEVY EGTL νοησαι. ἰοῦ χαὶ ἐν- 

ὃ προσσημαίνουσα scripsi: σημαίνουσα P φύσιν scripsi: φησὶν Ρ 6 λέγομεν xth.] ef. 

Ammon. fol. 43 8 χρόνον addidi αὖ καὶ scripsi: αὗται P πτώσεις Scripsi, 

ef. y. 14 Ammon. fol. 43v: προτάσεις P 20 ὠφέλημον P 26 ῥήματος seripsi: 

ῥῆνα P 33 ἐλλιπῶς corr. P?: ἀλλείπως ΡῚ 39 οὐδὲν] οὐχ Aristoteles 
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πολ A \ Qh \ \ ~ ΄ eae 
ταῦϑα λείπει χατὰ τὴν φράσιν τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ ποιεῖν χατάφασιν ἢ ἀπό- 

7 > 5 ~ ξ Ὺ Ti 

AGW. προσσημαίνει δὲ EtTEV ἀντὶ τοῦ συσσημαίνει. τὸ γὰρ ‘ Σωχράτης 
v > ) \ ᾿ ΄ Vv 12S) lien - 

ὧν ἐστι τὸ Σωχράτης ὀνομά ἐστι χαὶ τὸ ἔστι ρῆμα: πρὸς ταῦτα ¥ 
\ Ἂ a) "5" ~ “᾿ aA~ " > ς --» 

τινὰ τὸ OV ἡ ἀλη ἡ Ψευδῆῇ-. ἐν οἷς ἢ πρᾶξις. 

qr 
-—™~ 
-- oes 

oO 
22 Fan) i TaN | 

᾿ς 
: — — ( 

Ts} 
= ™ Φ Φ Cc . 

[4 5 ΄ ~ 

p. 16026 Δόγος ἐστὶ φωνὴ σημαντιχὴ (xata συνθϑήχην) ἧς τῶν 

μερῶν τι σημαντιχόν ἐστι χεχωρισμένον ὡς φάσις, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς 

χατάφασις. 

5 Ἁ oye ads ~ a) >! , τὶ ~ 

Τὴν μὲν αἰτίαν τῆς τάξεως, Ot ἣν ἐν μὲν τῷ προοιμίῳ ἀπὸ τῶν 

10 χειρόνων ἤγουν τῶν μεριχωτέρων τὴν ἀπαρίϑμνησιν ἐποιήσατο χαὶ χατήν- 
>) ) ΄ > 

τησεν εἰς τὸν λόγον χαὶ νῦν ἄρχεται ἀπὸ τοῦ λόγου. ἤδη φϑάσαντες ἀποῦε- 
\ » ~ 5 ~ ΟἿ é 

δώχαμεν. ἄρχεται GE νῦν ἀπὸ τοῦ λόγου διαλέγεσϑαι, διότι ἐν τῷ δρισμῷ 
i ς Cre~ \ l4 \ 

τῆς ἀποφάνσεως ἕξῆς [μὲν] μέμνηται tod λόγου. ὁρίζεται ὃὲ τὸν λόγον 

Sh 
x 

i 
\ ἌΝ > \ A 

TOUTOY TOV TOOTOV* Λογος EOTL φωνὴ σημαντιχὴ χατα συν ἡ 
΄ ~ , , 5 

15 77S TOV μερῶν TL χεχωρισμένον GyWaVTLXOV τινός ἐστιν ὡς 
΄ ὙΠ Ν > ΞῚ ΄ . δι ~ ~ » 

OUGLS, | αλλ οὐχ ὡς χατάφασις. χαὶ περὶ μὲν τῆς φωνῆς 707, ἢ 45v 
72 

͵ ον τοὶ a ae: : 
ἱχανῶς διείληπται, πῶς ἐνταῦϑα λέγεται φωνὴ ὁ λύγος" ἔτι ὃς χαὶ σημαν- 

\ ie ΟῚ e ΄ - 

τιχή. τὸ ὃξ χατὰ συνθήχην αὐτὸς ἐξηγήσεται. τῆς ὃξ φωνῆς ee τι -¢ 

a 
r > ε 

χεχωρισυένον σημαντιχόν ἐστιν ὡς φάσις, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς χατάφασις" χαὶ 
~ a~ 3" SS ae Γ NG \ arn (A) aA Nhd 7s 3 \ oN (At ie 

20 τοῦτο τ οἷον Σωχράτης βαδίζει. τὸ yao βαδίζει χαὶ τὸ Σωχράτης 

υέρος ὃν τοῦ λόγου χεχωρισμένως σημαίνει φάσιν. ἐπὶ OF τῶν ὀνομάτων 
PNY / \ x 

χαὶ τῶν βημάτων οὐδὲν ἐγένετο τούτων: οὐδενὸς γὰρ ἧσαν σημαντιχὰ 
Ἁ ΘΔ ΤᾺ \ ΄ε ΄ ΄ pe ΕΝ ΠΕΣ ὑπ οῈ 

χξέχώρι OWEVE. αλὰ ETEL προσέϑηχεν Ws φασις αλλ οὐχ WS χα τᾶ φασ US, 

Le 2) 3 4 / ς ΄ 

ζητήσειέν τις οὐχ ATELKOTWS περὶ τῶν σὺν ety λόγων, οἷον Σωχράτης 

\ 

αδίζει᾽ χαὶ ᾿ Πλάτων διαλέγεται, χαὶ ‘et ἥλιος ὑπὲρ γῆν, ἡμέρα ἐστίν᾽, i i i¥s Mh : in σι 

πῶς τὰ μέρη τούτων οὐ σημαίνουσι χαταφάσεις. λέγομεν συντόμως πρὸς 

da Φ ς) d [ἴω O2 

‘i 

Xx \ > 

τι ἁπλοῦν ὡρίσατο λόγον. τὸ δὲ χατὰ Govbyxnyv, ὡς εἶπον, 
xs A nn f σ΄ 

ἢ [ἢ σαφηνίζει συλλογισμόν τινα διελέγχων οὕτως φερό- R cy a ἴῃς ων 

usvoy? ὃ λύγος, φασίν, ὄργανόν ἐστι τῆς φωνητιχῆς δυνάμεως (φύσει οὔσης" 
7 \ , ,΄ wv 

30 πᾶν ὄργανον φυσικῆς δυνάμεως) χαὶ αὐτὸ φύσει: ὃ λύγος ἄρα φύσει. 
‘ i cee Bie, ἐν 

ὀεχόμεϑα τοίνυν τὴν μείζονα πρότασιν, ὅτι πᾶν ὄργανον φυσιχης δυνάμεώς 
, 7 ΄σ 5 ~ γ᾽ ~ \ > 

πάντως χαὶ φύσει, ὥσπερ ὃ ὀφθαλμὸς τῆς δρατιχῆς δυνάμεως χαὶ τὸ οὖς 

τῆς αχουστιχῆς χαὶ ἢ ῥὶς τῆς ὀσφραντιχῆς χαὶ ἢ χεὶρ τῆς ἀντιληπτιχῆς- 

2 συσημαίνει P τὸ yap] fort. ἐν τῷ γὰρ 3 lacunam indicavi: addendum οὖν 

συμπλεχόμενον προσσημαίνει σύνϑεσιν 4 ἀχηϑῆ ex ἀληϑὲς corr. P? 6 κατὰ συνϑήχην 

addidi, ef. v. 14. 21 566. 9 τὴν μὲν αἰτίαν χτλ.] ef. Ammon. fol. 47v 13 ἀποφάν- 

σεως scripsi: ἀποφάσεως P ἑξῆς scripsi: eo He P μὲν delevi 21 ὃν seripsi: 

ὄντος P 24 ξητήσειέν τις] cf. Ammon. fol. 48r 27 ὁρίσατο P 28 χα delevi 

29. 80 φύσει --- δυνάμεως addidi, ef. v.31 Ammon. fol. 50v 
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΄ \ Nie ond τ \ (a= ΓΞ ait Φ v ΄ 

οὐχέτι 08 δεξόμεϑα τὴν πρώτην πρότασιν τὴν λέγουσαν ὅτι ὃ λόγος ones 
gotiv ob γάρ ἐστιν ὄργανον ὁ λόγος τῆς φωνητιχῆς δυνάμεως, DY ἀποτέ- 
+ 7 ε v ~ Ὁ > 

λεσμα, ὥσπερ ἢ ὄρχησις τῆς τς οὐδὲν δὲ ἀδύνατον τὸ αὐτὸ χατ᾽ 

ἄλλο χαὶ ἄλλο # ὁ % χαὶ ὄργανον εἰπεῖν χαὶ φυσιχὸν χαὶ τεχνιχόν. αὐτίχα 
‘ 

~ ΄ / ~ ~ > 

5 Ἰοῦν ὃ στρατιώτης χαὶ φυσιχοῖς ὀργάνοις χέχρηται τῆς Ψυχῆς; οἷον ποσὶ 
χερσὶ χαὶ ἄλλοις τισὶ τοιούτοις" ἀλλὰ μὴν χαὶ τεχνιχοῖς, οἷον ξίφει ἄχον- 

"» x Ἁ ~~ , 4 

τίῳ ἀσπίδι ϑώραχι χαὶ τοῖς τοιούτοις. οὕτως οὖν χαὶ ὃ λόγος χαὶ ὄργανόν 
~ 

ἐστι χαὶ ἀποτέλεσμα, (ἀποτέλεσμα, μὲν τῆς φυσιχῆς δυνάμεως, ὄργανον f.46r 

ὁὲ τῆς διαλεχτιχῇς δυνάμεως. xual ὄργανον μὲν τῆς φυσιχῇῆς δυνάμεως 6 
΄ - - ΄ ͵ v , 

10 πνεύμων, ἢ τραχεῖα ἀρτηρία. ὑπερῴα, ὄργανα ὃὲ τῆς διαλέχτου γείλη ϊ "τὰς Ι τ ἔτ ' | 1 Ι 
,.~ CT ~ Ἃ Ὑ Vv 

ἡλῶσσα ὀδόντες xat ἕτερά τινα τοιαῦτα. ὥστε χἂν ἔστιν ὄργανον. οὐχ ἔστι 
~ ὟΝ ΄ 353 . 5 v σ ay 

φυσιχῆς δυνάμεως, ἀλλὰ τῆς διαλέχτου ϑέσει οὔσης. ὅτι δὲ οὐχ ἔστιν ὃ 
ὟΝ ‘ Q/ b) ~ ~ 5 ~ ,~ 

λόγος φύσει ἀλλὰ ϑέσει, Ex τῶν μερῶν αὐτοῦ πεφανέρωται" διὰ πολλῶν 
ἌΡ 4 \ , \ 4 ΄ 

γὰρ ἀποδέδειχται τὰ μέρη αὐτοῦ, τὰ ὀνόματά φημι χαὶ τὰ ρήματα, ϑέσει 
> > \ \ ΄ ᾿ ́ “ X o 15 εἶναι. εἰ ὃξ ta μέρη θέσει, δῆλον ὅτι (τὸ ὅλον. ‘ 1 Ὁ i 

EX a AN αὖτ ρ χες soy IN ἀν rhs DV f > 5 νος. ἜΣ 

τεὶ οὗτος ὃ Res ἁρμόζει ἐπὶ παντὸς λόγου, οἷον ἐπὶ τῶν ε εἰδῶν 
\ 5 ᾿ δι \ 

φωνή εστι KAL σημᾶαντιχ χαι TO μέρος χέχωρ!ι- 
-6 

τοῦ λόγου (ἐχεῖ γὰρ χαὶ 
, ΄, ΄, > 5 ~ Ta \ \ 7 = 

σμένον σημαντιχόν τινός ἜΣ ἀντιδιαστέλλει τὸν ἀποφαντιχὸν λόγον ἐχ 
- / \ > ~ c 5 i σ ς» >! \ Ὁ e 

τῶν λόγων. 7 ὁ): οὗ νῦν ὃ λόγος, λέγων ὅτι ᾿ ἀποφαντιχὸς λόγος ἐστὶν ἐν ᾧ 
4 1 > > > oN ΄ ᾿ ΄ Ν' 

90 τὸ ἀληϑεύειν 7 Ψεύδεσϑαί ἐστιν᾽ - οἷον ᾿Σωχράτης βαδίζει ᾿ πάντως 7 ἀλή- 
“ιν Χ ~ ἊΝ > fe ~ 3 

ος. ETL OF τῶν ἄλλων τῶν ELOY LEVWY TOUTO οὐχ ὑπάρχει" 
ν ν 

C eae ees 
VELA ἐστιν [ἢ OEVO f 

΄ 7 

! 

"» ~ TC , 

οὔτε γὰρ αλήϑειαν οὔτε ψεῦδος σημαίνουσιν. ὅϑεν χαΐ τινες ὑπονοήσαντες 
a ᾿ ~ , ΄ > 

TOD TOV τὸν λόγον δρισμὸν εἶναι τοῦ ATOPAVT X00 λόγου χξνος φασὶν ειναι 
‘i 

- τὴν ἀπόφανσιν τῆς ἀποφάσεως χαὶ τῆς χαταφάσεως" οὐ γὰρ ἐχ τῶν OO 
t 

= ᾿ eo) ~ 

τὴν ὡρίσατο, ἐπειδὴ παραχατιὼν φαίνεται ὃ ᾿Αριστοτέλης χαὶ ἐχ τῶν 25 αὖ ᾿ 
by αὑτὴν τὴν ἀντίφασιν ὁριζόμενος, lan δὴ ex τῆς χαταφάσεως χαὶ τῆς 

ἀποφάσεως. ἔτι δὲ χαὶ τὴν διαίρεσιν τοῦ ἀποφαντιχοῦ λόγου ποιούμενος λέγει 

τὸν μὲν εἶναι πρῶτον, τὸν δὲ Ἐπ Ον (ὧν χαὶ δραξάμενος ᾿Αλέξανδρος 

εἶπεν ἀδύνατον τὴν ἀπόφανσιν γένος εἶναι χαταφάσεως χαὶ ἀποφάσεως. 

80 yey υὲν ἐνταῦθα Shey ὅτι οὐχ ἔστιν γένος. δίοτι ὑπογραφὴν ἀποδέδωχεν 
χαὶ οὐχέτι ὁρισμόν. ἐν γὰρ τῷ ὁρισμῷ ἀδύνατόν ἐστι μεριχώτερόν τι τοῦ ὁριστοῦ. 

ἐγχεῖσϑαι. ἀλλὰ πάντως ἡ χαϑολιχώτερα ϑέλουσιν Sena ἢ διὰ πολλὴν 

ἀπορίαν ἀπεξισάζοντα: χαϑολικώτερα μὲν ὡς ἐν τῷ δρισμῷ τοῦ (ἀνϑρώπου) 
λα = = » 

ἄνθρωπος ζῷον | λογικὸν ϑνητόν᾽ (ταῦτα γὰρ τὰ τρία χαϑολιχώτερα εἰσιν ε. 46y 
- ey ἢ ͵ ΄ Cy eS) 5 ~ ΄ le = 55 \ X'S v 

35 τοῦ ἀνθρώπου ὡς μὴ μόνον ἐπ’ αὐτοῦ ἁρμόζοντα, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἄλλων), 
ἊἿ ‘ ΄ ΄ ow N 7 ~ \ 

ἰσάζοντα ὃὲ ὡς TO νοῦ χαὶ mG δεχτιχόν χαὶ γελαστικόν. - ταῦτα γὰρ 

ἰσάζουσι, διότι ἀντιστρέφουσι- εἴτε γὰρ γελαστιχὸν ζῷον, τοῦτο ἄνϑρωπος, 

A χαὶ ἄλλος P lacunam indicavi: addendum, ut videtur, χαὶ ὄργανον zat ἀποτέλεσμα 

εἰπεῖν 8 ἀποτέλεσμα iteravi 15 τὸ addidi 22 ὅϑεν xat τινες χτλ.] cf. Ammon. 

fol. 53vsq. 24. 25 ὑφ᾽ αὑτὴν scripsi, cf. p. 18,34 20,25: be’ αὑτὰ P 25 ante ἐπειδὴ 

quaedam videntur excidisse 26 ὑφ᾽ αὑτὴν scripsi: by’ αὑτῶν P ἀντίφασιν] 

immo ἀπόφανσιν, ef. p. 18,28. 20,25 28 ὧν add. Diels ᾿Αλέξανδρος] cf. Ammon. 

fol. 54% 33 avipwrov ἘΠῚ 35 ἐπ᾽ αὐτοῦ scripsi: ἐφ ἑαυτοῦ P 4 



or 

10 

15 

20 

25 

30 

STEPHANI IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 1626] 

\ arb, IG ΚΡ ΟΥ̓ ΕΝ aos ~ ~ , 
χαὶ εἴ τι avUpwWTOS, τοῦτο γελαστιχὸν ζῷον. ἐνταῦϑα δὲ μεριχώτερα slow: 

ε > , > \ \ NE ee. ΄ =, 

χαὶ γὰρ ual ἢ χατάφασις ual ἢ ἀπόφασις μεριχωτέρα ἐστίν. χαὶ δεύτερον 
ws εἶ = - Fe ale 2 τες 2. »Ξ i , τῇ \ ͵ \ 

ἀλλο ᾿ς τούτοις " EY οἷς ἔστιν TO τος τερὴν XAL τὸ ὕστερον, τούτων KOLVOV ς 

> IN 7 , > 2 , 

ξινα γένος GODVATOY SOTLY.- El τοῖνὺν εἶπ τεν ᾿Δριστοτέλης τὴν I υὲν χατ ἄφασιν 

> ς “᾿ς ΠΩΣ > 
προτέραν εἶναι. THY GE ἀπόφασιν δευτέραν, δῆλον ὅτι οὔχ εἰσιν (ἀντιδιῃρης 

4 
~ 

υένα τῶν yap) ἀντιδιῃρημένων εἰδῶν ἀναιρεϑέντος tod ἑνὸς οὐ συναναι- 

ρεῖται τὸ ἄλλο, ἐνταῦϑα δὲ τῆς χαταφάσεως ἀναιρουμένης ἐξ ἀνάγκης ἄναι- 

ρεῖται χαὶ ἢ ἀπόφασις. 6 6& []ορφύριός φησιν ἀδύνατον εἶναι δυιώνυμον 
φωνὴν τὴν ἀπόφανσιν χαὶ ὁμωνύμως διαιρεῖσϑαι εἰς χατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν" 

οὐδέποτε γὰρ ὁμώνυμος φωνὴ ἐν δρισυμῷ τινος ἣ ὑπογραφῇ λαμβανομένη: 

οἵην οὐδεὶς δριζόμενος 7 ὑποτραφόμενος τὴν ἐξοχὴν τοῦ ὑποδήματός φησιν 
γλῶσσαν, 7 τὸ De ζῷον χύνα. ἐνταῦϑα δὲ χαὶ τὴν χατάφασιν Opt- 

ζόμενός φησιν ἀπόφανσιν, χαὶ τὴν ἀπόφασιν ὡσαύτως. ὥστε χυρίως γένος 
v ὃ ΄ ~ 

ἐστὶν ἢ ἀπόφανσις τῆς TE Bare σεῦ χαὶ τῆς ἀποφάσξως οὔτε ὁμώνυμος 
/ 

φωνὴ διὰ τὰς ee αἰτίας. Ott ὃὲ οὐὸὲ ὡς ὅλον εἰς μέρη διαιρεῖται Ξ 
— 

ὃ 

050 ὩΣ τ S ~ A Ὁ - 2 χαὶ τοῦτο ATO . οὔτε δὲ χατ ἄλλον τινὰ τρύπον τῶν διαιρέσεων. 

χαταλιμπαάνεται τοίνυν ἄλλος μεταξύ τις τρόπος. ὅστις χαλεῖται ὡς ἀφ᾽ 

ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν" ἐν τούτοις γὰρ λαμβάνεται τὸ χοινὸν ἐκεῖνο ἐν τῇ ὕπο- 

γραφῇ ἀλλήλων. οἷον τί ἐστι τὸ hear ἢ τὸ σιτίον; φαμὲν ὄργανον 
δγιεινὸν συμμέτρως ἐ “Ὁ πρὸς τόδε, ἢ ποιητικὸν αἴτιον ὑγείας. οὕτως τοίνυν 
χαὶ ἐνταῦϑα | χαὶ τὴν χατάφασιν χαὶ τὴν ἀπόφασιν ἀπόφανσιν λέγομεν, 

χαὶ οὐδὲν ἀδύνατον ἕπεται. μέμψις τοίνυν τοῖς ἀντὶ τοῦ μέσου. φημὶ δὴ 
τοῦ ἀφ᾽ ἑνός, ἕν τῶν ἄχρων ὑπειληφόσιν' μέσος γάρ ἐστιν οὗτος ὃ τρόπος 
τῶν ὡς ἀπὸ γενῶν εἰς εἴδη χαὶ τῶν ὡς ἀπὸ ὁμωνύμου φωνῆς εἰς διάφορα 

σημαινόμενα ode οὕτως γὰρ χαὶ ὃ ἘΠ ἐν ταῖς “τς 
/ 

Svaov ὅτι τὸ ὃν οὐ [0] Cod | [0] Ἡ a [ων 
— 
Φ = 

τος 

Φ 

᾿ 
os ς τε “ x xR a 

— OS [Ὁ] ς ea oO eS Q 2 τὶ [0] 
Ὁ 

> a Φ & [0] on [Ὁ] - 
“<3 

noeryyopettat Ao uaua ἐπειδή ἐστιν (ἐν αὐτῷ) τὸ agnen χαὶ τὸ ὕστε- 

pov, ἀλλ᾿ ὡς τὰ ἀφ᾽ ἕνός. 

Ποιεῖται δὲ μετὰ ταῦτα τὴν διαίρεσιν τοῦ ἀποφαντιχοῦ λόγου χαὶ τὴν 

ἐπιδιαίρεσιν οὕτως, ὅτι τῶν ἀποφαντιχῶν λόγων ot ae φύσει τὴν ἑνότητα 
ἍΝ τς ΤᾺ 

αἱ ἀπ SRE ἔχουσιν 
ε Ὑ ὌΝ > ΄ a xy ~ \ [peo 

Sy gach est Den ἐπιιτητῶς" ἢ μᾶλλον xat Hil 
΄ -᾿" (Nr \ Cy 

τὴν ἑνότητα ἣ Gevt ἜΠΟΣ χαὶ ἁπλῆν μὲν ἔχει τὴν ἑνότητα ᾿ Σωχράτης 

ε 

βαδίζει᾽, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν ἢ χατάφασις" ἣ δὲ ἀπόφασις κατὰ δευτέραν τάξιν. 
ἐχόντων τὴν ἑνότητα of μὲν συναπτιχῷ συνδέσμῳ, of δὲ τῶν ὃὲ ἐπίκτητον 

διαζευχτιχῷ, οἱ δὲ συμπλεχτιχῷ, οἱ ὃὲ ἐρωτηματικῷ, (ἢ) ἰσοδυναμοῦντα 
Ξ 171} ty. | 9 ] 

7 ~ \ ΄ , a VS, 

τούτοις" συμπλεχτιχῷ μὲν ὡς TO “Σωχράτης apres χαὶ [Πλάτων διαλέ- 

γεται᾽ συναπτιχῷ δὲ οἷον “εἰ ἥλιος ὑπὲρ γῆν, ἡμέρα ἐστίν᾽, διαζευχτιχῷ 

aly 

f. 47r 

3 πρὸς Scripsi: παρὰ P zowwy (sic) P 5. 6 ἀντιδιῃρημένα τῶν γὰρ addidi 

12 γλῶσσαν scripsi: γλώσσα P 13 ἀπόφασιν seripsi: ἀπόφανσιν P 11 ἡ Ρ 

15 ὡς scripsi: εἰς P 17 ὅστις scripsi: ὥς τις P 20 ὑγίας P 22 μέμψις 

Diels: μέμψιν P ἀντὶ scripsi: εἰ éx P 23 ὑπειληφόσιν Diels: ὑπειλήφασιν P 

οὗτος scripsi: οὕτως P 25 Πορφύριος] ef. Brandis Schol. in Arist. p. 200 sqq. 

26 ὃν addidi 27 ἐν αὐτῷ addidi τὸ πρότερον] τὸ ἃ P 80. 82. 34 ἐνώτητα P 

35 ἢ addidi 
Comment. Arist. XVIII 5. Steph. de Interpr. ἊΨ 
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ἈΝ > cM re 4 2 .\ δ Lie >. ᾿] Ὑ ἊΝ ~ ΝᾺ ΄ ~ ΄ ΄ c Ἀ 

ὁξ οἷόν Ἢ Ὥμερα ἐστὶν 7% νὺξ ἐστιν΄. ἰσοδυναμοῦντα de ὡς τοῦ ἡλίου ὑπὲρ 
\ 
! 

A ΚΕ, har etviire hones >. h NY ace cS Sear: Sisies > \ 
ἵν OvTtos πάντως γὰρ AXOAOVULAY τινα σημαῖνξι χαὶ ATALTEL, OLOY TO 

ce ΄ > 7) > \ > 

Ὥμερα ἐστί΄. εἶτα μετὰ THY διαίρεσιν ταύτην φησὶν ὅτι πᾶς μὲν λόγος 
ἀποφαντιχὸς ἢ ἀπὸ ὀνόματος χαὶ ῥήματος 7 ἀπὸ ὀνόματος ual πτώσεως 

Vv cr , > \ ~ 5 ΄ 

ὅ βήματος σύγχειται" ἐπεὶ χαὶ ὃ τοῦ ἀνθρώπου λόγος χαίπερ πολλὰς ἔχων 

4 3 > i“ Ay — ~ , N/N awe ao 

τὴν ἐπιδιαίρεσιν τῶν ἀποφαντιχῶν λόγων παραδίδωσιν. ποία δέ ἐστιν αὕτη 
\ SAN LL EN 5 ς ᾿ς { , , C 

χαὶ τί διαφέρει τῆς διαιρέσεως, ἐν ἑτέρᾳ ϑεωρίᾳ μαϑησόμεϑα. 

p. 16026 Λόγος δέ ἐστι φωνὴ σὴημαντιχή, ἧς τῶν μερῶν τι ση- £47v 
‘ 

10 μαντιχόν ἐστι χεχωρισμένον. xah@s εἶπεν τὸ τὶ: ob γὰρ πάντα τὰ 

μέρη τοῦ λόγου σα εἰσιν ὡς φάσις. εἰ μὴ τὰ ὑποχείμενα χαὶ τὰ 

κατηγορούμενα, μέρη γὰρ κοινότερον εἰπεῖν χαὶ οἱ σύνδεσμοι χαὶ αἱ ἀρνή- 

σεις λέγονται τοῦ λόγου, ἀλλὰ καϑ’ αὑτὰ οὐ σημαίνουσι φάσεις: χοινότερον 

εἴπομεν, ἐπειδὴ ἀνωτέρω εἴρηται ὅτι οὔχ εἰσιν χυρίως μέρη. 

15 p. 16028 Οἷον ἄνϑρωπος σημαίνει τι, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι ἔστιν ἣ οὐχ ; 
᾿ 
ἐστιν. χαὶ ἐνταῦϑα πάλιν ἐλλειπῶς χέχρηται τῇ φράσει" ἔδει γὰρ αὐτὸν 
εἰπεῖν ἀλήϑειαν 7% ψεῦδος: ἔστιν μὲν γάρ, ἀλλ᾽ οὔπω δηλοῖ εἴτε ἀληϑὲς 

ψεῦδος. 

” >\ , σ ' > He 
Ρ. 1111 Ἔστιν δὲ λόγος ἅπας μὲν σημαντιχός, οὐχ ὡς ὀρ ἔ 

ἐν 

20 δέ. ἐνταῦϑα πρὸς τὴν ἀναίρεσιν ἐνίσταται τοῦ Sa ae ὃ τοῦ χατὰ τὴν 
ϑεωρίαν ἡμῖν θαι ἡνιαύ ake τοῦ πειραϑέντος δεῖξαι ὅτι ὁ λόγος φύσει ἐστί. 

χαὶ πρὸς τοῦτο οὐ πάντα τὸν συλλογισμὸν ἘΣ τ τρίτην αὐτοῦ 

πρότασιν διελέγχει ὡς οὖσαν ψευδῆ. ἥτις ἣν λέγουσα ὅτι ὃ λόγος ὄργανόν 
΄ 

OTL τῆς φωνητιχῆς δυνάμεως φύσει οὔσης. λέγει τοίνυν ὅτι οὐχ ἔστιν Δ 
ξ 
oF 
0 bo σι ἤργανον. 

ρ. 1112 ᾿Αποφαντιχὸς δὲ οὐ πᾶς, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ τὸ ἀληθεύειν ἢ ψεύ- 
dcotat ὑπάρχει. εἴτε τοῦτον ὑπολάβοι τις δρισμόν, εἴτε ὃν παραχατιὼν 

παραδίδωσιν, οὐχ ἔστιν ὁρισμός: ἀδύνατον γὰρ ἐν ὁρισυψῷ διαζευχτιχὸν 

σύνδεσμον εἶναι, ἀλλ᾽ εἰ ἔστιν διαζευχτιχός, πάντως ὑπογραφὴ (pee οὕτως 

80 τοίνυν χαὶ ἐνταῦϑα, εἰ εἶπεν ἀλλ᾽ ἐν ᾧ τὸ ἀληϑεύειν ἡ ψεύδεσθαι 
ὑπάρχει, οὐχ ἔστιν ὁρισμός. το τάθα Sy δὲ δῆλον ὅτι εἶπεν χαὶ τὴν ἀπό-. 
φασιν" πῶς γὰρ ἐνδέχεται τὴν αὐτὴν χατάφασιν ἀριϑυῷ μίαν οὖσαν [ea] 
ἀληθῆ εἶναι 7 ψευδῆ; ὥστε ual ἐνταῦϑα ἐκ τῶν by’ αὑτὴν ὡρίσατο τὴν 

ἀπόφανσιν, χαὶ ἔχομεν χαὶ ἐκ τούτου ὅτι ὑπογραφή ἐστιν ὁ ἀποδοϑεὶς 

35 λόγος ἀλλ᾽ οὐχ δρισμό Se 
Me ΄ > PG ¢ ~ \ BD 

p-17a5 Ot μὲν οὖν ἄλλοι ἀφείσϑωσαν: pytoptxys γὰρ ἣ ποιητι- 
~ , \ , Lz 

χῆς οἰχειοτέρα ἣ σχέψις. ποιητικὴν δὲ λέγει THY γραμματικήν. ῥήτορες 
\ a\ \ \ >) ~ vr: IX ΄ 

δὲ χαὶ γραμματικοὶ ἐπεὶ τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ λόγου φροντίδα τίϑενται, 

21 πειραϑέντος scripsi: πειραϑεν P 22 τοῦτο οὐ scripsi: τοῦ Ρ προβαλλόμενος 

scripsi: προβαλλόμενοι P 23 ἥτις scripsi: ἥ tt P 26 τὸ scripsi: τῶι P 

27 ὃν scripsi: dv P 28 ὁρισμός scripsi: ὁρισμοῦ P; fort. addendum est οὐδέτερος 

ba ϊ 

+ 
Be 
a 

29 γίνεται] incertum compendium yy exhibet P 32 χαὶ delevi 30 ὁρίσατ P 

90 ἀφίσϑωσιν P 
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Ἐκ | GO TUNO GIG OUIE ccoy” wer ὃ δ ἢ 5 ou TOD Ge AKO\Pavttxod λογοὺῦ ἧττον μεταποιοῦνται, διὰ τοῦτο εἶπεν ὃ φιλύ- τ. 48r 
σ ~ ¢ ~ \ ~ ne ΄ e 

σοφος OTL τοῖς ρητοριχοῖς χαὶ τοῖς γραμματιχοῖς ἁρμόδιος ἢ περὶ τῶν ἄλλων 
- ~ / ’, ΚΑ \ ia ~ ~ 

μερῶν τοῦ λόγου ϑεωρία. ῥήτορες μὲν yap φροντίζουσι περὶ τῆς τοῦ λόγου 
PING dao σ OV. c ΄ ᾿Ξ τὰ δα ᾿] ΟΣ Τὺ ΄ Vv ec of; 

ἰδέας. ἵνα εἴη ἢ φράσις σύντονος, εὐσύνϑετος, γοργότητα ἔχουσα" of δὲ 
- “ x ten ‘od . Ν - mie - 4 δ ) or 5 Ἰραμματιχοὶ τόνους χαὶ πνεύματα χαὶ πτώσεις χαὶ πρόσωπα πολυπραγμονεῖν 

~ 

υᾶλλον εἰώϑασιν. 
= "Eot δὲ ae πῶ woe = . Lm = / > ~ \ 

p. 1148 GTty O& εἰς πρῶτος λογος ἀποφαντιχός. ἐντεῦϑεν χατὰ 
> ‘ 

τὴν ϑεωρίαν τὴν ἡμῖν oyYeroav διαίρεσιν τοῦ ἀποφαντιχοῦ λόγου προβάλλεται. 

p. 17211 Καὶ γὰρ ὃ τοῦ ἀνθρώπου λόγος, ἐὰν μὴ τὸ ἔστιν ‘| ἔσται 
“Ἃ > ὍΡΟΝ ας ἘΣ ae cae, PRs x Vv a 5 5 

10 7 HY ἢ τὶ τοιοῦτον TpoOGtedy, οὕπω oyoc ἀποφαντιχός. et 
΄, =) Jet N 3) 2Ia. - κα UN = oe oe | 3 

ὑέμνησθϑε, XAT ἀρχὰς ἐλ eo ὅτι ξ εἰσὶν εἴδη τοῦ ἁπλοῦ τς, ἀποφοντι- 
/ 3 Pd >’ / ~ “Ἂν ~ 

χός, εὐχτιχός, χλητιχός, ἐρωτηματιχός, προσταχτιχός. οὐδαμοῦ οὖν τοῦ 
ε - ΄ , - ΄ Ρ > ~ > 
δοιστιχοῦ λόγου μνείαν ἐποιησάμεϑα. ζητήσωμεν οὖν, ὑπὸ ποῖον εἶδος 

rie AF ora > , ΄ + τ 

τοῦ ἁπλοῦ λόγου ἀναφέρεται ὃ δριστιχὸς λόγος. χαὶ ὑπὸ μὲν τὸν ἀπο- 
\ ΘΝ > τ 3 / > 

GOYTLKOY G@LTOS ElLTEY OTL οὐχ ἀναφξρεται.- et bE τις ElLTOL OTL τὸ ἔστιν "- or 

i“ \ ¢ \ >) , ~ ~ 

TPOGUTAXIVETAL χαὶ ὑπὸ τὸν ἀπ τοφαντιχὸν αναγεται. λξγομξ “οὐχοῦν παν 
y , ried) Chee 

σχεδὸν ὄνομα συνυπαχουόμενον ἔχον τὸ ῥῆμα, χαὶ τὸ ῥῆμα συνυπαχουόμενον 
y. \ Y. Sie ak hae ΄, δι > ris > AN 

cyov TO GVOUG 7 ΤῊΝ αν τωνυμιαᾶν γ τὸ ἀπαρέμῳ φατὴν λό ογος εστιν- et Of 

L4 ~ “ - 

ι 
- > > Qs > 

τοῦτο οὐχ ἀληϑές, Ex τῶν εἰρημένων δῆλον ὅτι ἕ 

90 λόγων 6 χαλούμενος δριστιχὸς λόγος, χαὶ ἔσονται οὐχέτι E εἴδη τοῦ ἁπλοῦ 
> \ > , ¢ 5 

a i ἕξ. εἰ γὰρ ἀποφαντιχός, ὡς αὐτὸς λέγει, οὐχ ἔστι, πολὺ πρότε- 

> σ Χ g ΄ >4 2 5 “ὦ 

p. 11π|9. “At ὅτι ὃς éy τί ἐστι ἀλλ οὐ πολλὰ τὸ ζῷον πεζὸν δί- 
2) \ >. ~ 7 ~ > x 

ποὺν — οὐ γὰρ δὴ τῷ SUES Sue uae εἰς Zotar ἔστι Oe AAAS 
> > ~ / > ~ ~ 

τοῦτο πραγματείας εἰπεῖν. λέγει γὰρ ἐν ἄλλοις, οἷον ἐν τῷ ἑβδόμῳ (τῶν) 

Μετὰ τὰ φυσιχά. ὅτι ἐπειδὴ τὸ σημαινόμενον ἕν ἐσ 
τῷ or 

A - ταῦτα GE συμπλη- 
~ 3 ΄ ~ > ~ > 

ροῦσι τὴν οὐσίαν τοῦ σημαινομένου πράγματος, διὰ τοῦτο εἷς λόγος ἐστὶ 
5 

IS 5 : 

χαὶ οὐ πολλοὶ ὃ τοῦ ἀνϑρώπου δρισμός. τί δὲ βούλεται αὐτῷ σημαίνειν f.48v 
) Be ie i UP aay ae alte one τὸ οὐ γὰρ δὴ τῷ σύνεγγυς εἰρῆσϑαι; φαμὲν ὅτι σύνεγγυς εἶπεν ἀντὶ 

~ as wi hie Air 

30 τοῦ χωρὶς συνδέσμου. ἐν οἷς σὺν ϑεῷ ἢ πρᾶξις. 

3 \ NE iN μι ~ ¢c 

ως απηφαντιχὸς YOY ὃ ηλῶν Ἢ 0 OUY- [0] cm. wy et. ἽΝ 
> 

Ὁ p. 17415 "Eotty ὃ 
\ ὲ 

δέσμῳ εἷς, πολλοὶ δὲ οἱ πολλὰ χαὶ μὴ Ev ἡ οἱ ἀσύνδετοι. 
-- 

2 

\ X ~ 3 ~ [4 \ , \ \ Μετὰ thy διαίρεσιν τῶν ἀποφαντιχῶν λόγων χατὰ τὸ πρότερον χαὶ τὸ 
‘ 

35 ὕστερον ἤγουν δεύτερον παραδίδωσιν χαὶ τὴν ἐπιδιαίρεσιν χατὰ τὸ ἕν χαὶ τὸ 

4 εἰδέας Ρ 11 μέμνησϑε seripsi: μεμνῆσϑαι P ἐλέχϑη!] cf. 16,16 12 xpootax- 

τιχός Scripsi: προστατιχός P 15 τὸ scripsi: tod P 24.29 τὸ σύνεγγυς P 

25 πραγματείας τοῦτο notis superscriptis transfert P? τῶν addidi ἐν τῷ ἑβδόμῳ 

τῶν Μετὰ τὰ φυσικά] Metaph. Z 12 28 αὐτῷ Diels: αὐτὸ P 31 ¢ scripsi: ¢ P 
Ὡ εἷς corr. =; et, Β΄ 35 χατὰ τὸ ἕν Ammon. fol. 58r: zat τὸ ἕν P 

.) τ 



20 STEPHANI IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 17215. 25] 

Q πλῆϑος, παραχατιὼν ὃὲ χαὶ τὴν διαίρεσιν τὴν χατὰ (τὸ) ἁπλοῦν χαὶ τὸ σύν- 
Cc ὃν / ὮΝ ~ py ὁ 4 ,ὔ \ 3 ᾿ς 

ϑετον. διαφέρει δὲ τῆς διαιρέσεως ἐχείνης ἤτοι τῆς πρώτης χατὰ τὸ πρὸ- 
-" > ΄ 5 - ν» 

τερον χαὶ τὸ δεύτερον αὕτη, δ'ότι ἐχείνη μὲν ἀπὸ τῆς λέξεως εἴληπται, 

+ NA aR a ean | As Ἡ δ arn «7, ΠΣ ἐλξ: a 
αὑτὴ OF απὸ τῆς σημασιας. ἐχείνῃ μεν (4p εἰς λόγος ελξγετο πρῶτος 

a ΧῸΣ ΄ mY WN ae Lal en c cy fe hod Sle ? Sie 

5 ὃ συγχείμενος ἀπὸ δύο λέξεων ὡς τὸ ᾿ Σωχράτης βαδίζει᾽, δεύτερον δὲ εἷς 
eal? S10 Fe. ΄ νχείμξνος ve pap ee a ΄ αν > 

λόγος ἐλέγετο ὁ ἐχ τριῶν συγχείμενος, ὡς τὸ “ Σωχράτης (οὐ) βαδίζει᾽- ταῦτα 

δέ ἐστι ἣ χατάφασις. χαὶ ἢ ἀπόφασις ἢ ἐχ τοῦ ὑποχειμένου χαὶ xaty- 

γορουμένου. υόνον συγχειμένη. οἱ ὃὲ ἄλλοι πάντες patie sts, ms 

ἐλ Neen: “Σωχράτης βαδίζει χαὶ Πλάτων διαλέγεται᾽, “εἰ ἥλιος ὑπὲρ γῆν, 

10 ἡμέρα ἐστίν’ ἢ ὃξ νῦν een ἢ ae ις ἀπὸ τῆς σημασίας τῶν 
μ᾿ > \ ~ ec ys 

δηλουμένων. ἐπὶ τούτων μὲν γὰρ (at) ἕν ἐστι τὸ δηλούμενον, χαλεῖται ὃ ho- 
~ “ ΄ 

γος ἐχεῖνος εἷς, χἂν ἀπὸ πολλῶν λέξεων Gos gee χατά τε τὸ χατηγοροηύ- 

UsvOY χαὶ τὸ ὑπερ εἰ ὃὲ πολλὰ Wow τὰ σημαινόμενα; ὡς ἔχει ἐπὶ 

“ων. χἂν συμβῇ ἀπὸ δύο λέξεων συγχεῖσϑαι, εἴτε χατὰ τὸ ὕπο- 
τ 

Te χατὰ τὸ χατηγορούμενον εἴτε nat? ἀμφότερα. τότε πολλοὶ 15 χειμξνὴν εἴ, 
5 / 

Syovtar λόγοι χαὶ a εἷς ὡς δυνάμει. & & ¥ τὴν διαίρεσιν, ὅτι τῶν ἀπο- 

φαντιχῶν λόγων ὃ μὲν (ἐν xa?) ἑνὸς κατηγορεῖ ἡ καταφατιχῶς ἣ ἀποφατιχῶς, 

οἷον χαταφατιχῶς μὲν οἷον “ ἄνϑρωπος βαδίζει᾽.. a a δὲ οἷον “ ἄνϑρω- 
he ὍΣ £ S17 > ” a te a \ Fe ashy \ ἐς Pye ma A ant 3 

πος ob βαδίζει᾽, ἢ σχέσιν τινὰ σημαίνει: χαὶ ef | σχέσιν, 7 χατὰ ἀχολου- £ 49r 
9 ἢ x‘ 3 NEN ΧΡ: ξ ~ | aA ὃ x > (pe Fed ᾿Ξ ¢ X ἜΡΩΣ ΄ , 

90 ϑίαν 4 χατὰ διάζευξιν. χατὰ ἀχολουϑίαν μὲν οἷον et ἥλιος ὑπερ γῆν. ἡμέρα 

ἐστίν - τοῦτο γὰρ δηλοῖ ὅτι τοῦ ee ὑπὲρ γῆν ὄντος ἡμέρα ἐστίν - χατὰ 
> δι ΄ l4 A 

διάζευξιν δὲ ̓  ἤτοι ἡμέρα ἐστὶν ἢ νύξ ἐστιν᾽. εἰ δὲ μήτε σχέσιν ἔχει δηλου- 

μένην, μήτε ἕν καϑ’ ἑνὸς κατηγορεῖ λόγος, οὕτως οὐ λέγεται εἷς ἀλλὰ 

πολλοί, 7 ὡς ἐπὶ τῶν op ὠνύμον ἢ ὡς ἐπὶ τῶν ἀσυνδέτ τῶν οὕτως εἰρηχὼς 

25 τὴν διαίρεσιν ὑπογράφει τὴν ἀπόφανσιν, ἀλλ᾽ ὡς ἐχ τῶν ὑφ᾽ αὑτὴν λέγων 
Ἂς 

ὅτι ἀπόφανοίς ἐστι λόγος σημαίνων τινὶ ὑπάρχειν ἣ μὴ ὑπάρχειν. τὸ δέ 

τινι ὑπάρχειν δηλοῖ τὴν χατάφασιν, τὸ δέ τινι μὴ ὑπάρχειν δηλοῖ τὴν ἀπ πό- 
Y> “γον ΄ » 

φασιν. ὅσα δὲ ἔδει πρὸς τοῦτο λέγεσϑαι ἤδη φϑάσαντες ἀπεδώχαμεν. 

». 17295 Κατάφασις δέ ἐστι λόγος ἀποφαντιχός τινος χατά τινος 
| Π 

5 

80 ς Sas er τινος ἀπό TtvOS.| συνάπτει 
ἍΜ εἰρημένοις χαὶ τὴν τρίτην διαίρεσιν χατὰ τὸ ἁπλοῦν οὖσαν καὶ τὸ - 2 

Qu 

4 εν (η΄ 4 

= 

= Ss 

3 

NW Q 

a -΄- ay ἴω 

~ Os 

ΓΟ a εὶ - 

΄»» 

Os 
- 

[ἴω 

ϑετον λέγων ὅτι ἁπλῆ μὲν ἀπόφανσίς ἐστι χατάφασις ἢ ἀπόφασις, οἷον 
€ 2 / 9X τ) [4 ist 3 7 

- σύνϑετος oe αποφαᾶνσις γ͵ ξὰ 0v0 ἘΠ πε 5: βαδίζει. Σωχράτης οὐ βαδίζει 
ἊΝ 7 

2 Ἃ ~ \ ΄ 

[ὃς] καταφάσεων συγχειμένη ἣ ἐχ δύο ἀποφάσεων ἣ μιᾶς μὲν χαταφάσεως 

1 τὸ addidi 4 αὕτη δὲ scripsi: éxelvy δὲ P 6 οὐ addidi ταῦτα scripsi: 

ταὐτὸν P 7.8 ἡ -- συγχειμένη seripsi: ἡ --- συγχείμενον P 11 εἰ addidi 14 ἀπὸ 

6b0] ἀποδύ P 15. 16 λέγονται πολλοὶ notis appositis transfert P 16 Jacunam indi- 

cavi: fort. addendum est λέγει δὲ ὅτι εἷς λόγος ἢ ὁ ἕν δηλῶν ἢ ὁ συνδέσμῳ εἷς, ταύτην προσ- 

τιϑεὶς 11 ἕν χαϑ᾽ ἑνὸς κατηγορεῖ seripsi, ef. v. 23 p. 21,36 Ammon. fol. 59v: ἑνὸς 

χατηγορεῖται P χαταφατικῶς ἣ ἀποφατιχῶς seripsi: καταφατιχὸς ἢ ἀποφατιχός P 

18 ἀποφατιχῶς scripsi: ἀποφατιχὸς P 23 χατηγορεῖ λόγος scripsi: κατηγορεῖν heyou P 

26. 27 ὑπάρχει ubique P 28 ἀπεδώχαμεν] cf. p. 18,28 sqq. 29 Κατάφασις δέ 

ἐστι χτλ.] lemma errore hue inlatum; quae sequuntur ad Arist. de Interpr. p. 17220 sqq. 

pertinent 34 ὃς delevi 
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STEPHANI IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 17215. 16] ΟἽ 

~ ὌΝ 5 δ-Ο o > ~ ΄ ᾿Ν μιᾶς δε ἀποφάσεως. οὐ δεῖ θαυμάζειν ὅτι χαὶ ἐν τῇ πρώτῃ διαιρέσει ἕνα 
ῃ ‘ i 

ny fire — ἊΝ τ = --;, σ Ξ' - x 2 ὃν ,) λόγον εἶπεν τὸν δεσμῷ τὴν ἑνότητα ἔχοντα ual ἐνταῦϑα πάλιν εἶπεν συν- 
Ne reas BEAN ay >. ΝΖ ἘΞ v =~ rs OSOMM εἰς. χαὶ γὰρ οὐδεν ἀδύνατον Ev τινι σχέλει τῆς πρώτης διαιρέσεως 
ἐμπεριέχεσϑαι nat τι σχέλος τῆς δευτέρας διαιρέσεως anc Z UTEPLeye χαὶ TL σχέλος τὴς ὀξυτέρας διαιρέσεως xat’ ἄλλην ἔννοιαν, 
ἜΝ πο ΟΣ ΤΑ εὐ σηεν, NAG (ovat Mee ΤΕΣ ~ 5 ὡς ἔχει ἐπὶ τοῦ ποσοῦ. εἴπομεν γὰρ ἐχεῖ ὅτι τοῦ ποσοῦ τὸ μέν ἐστι 

>: = NN. nye ee a \ — ΨΖᾺ Pas ~ \ / { "κ ἣ ὧι διωρισμένον, τὸ GE συνεχές: χαὶ πάλιν τοῦ ποσοῦ τὸ μέν ἐστι ϑετόν, τὸ δὲ 
Η RUUD CANOE LEME DECDY CIEE aul = ἄϑετον. ἐνταῦϑα γὰρ τὸ ϑετὸν πάντως ἐν τῷ συνεχεῖ ποσῷ ϑεωρεῖται" 

ἘΝ ἂν τῶ ὥταζν σης es gar ταν : ~ εἰ TL μὲν γὰρ ὕετον, πάντως συνεχές, οὐχ εἴ τι δὲ συνεχές, πάντως τοῦτο 
ΞΕ St aN LG ΞΕ ΤΣ > ACESTATA THY ἀπόδειξιν ἐποιησάμεϑα. πάλιν σά 

\ 5 ~ 

τὸ αὐτὸ συμβέβηχεν. φαμὲν γὰρ τοῦ f. 49v 
> ~ , ~ 

10 χαὶ ἐν τῇ διαιρέσει τοῦ -Cu 
Ἕ , χ Xx ) / >) 3» » \ C 4 

Cwov τὸ μὲν λογικόν, τὸ δὲ ἄλογον: χαὶ πάλιν tod ζῴου τὸ μὲν ϑνητόν, 
Ἢ ὯΝ b) ‘4 5 ve , 

τὸ ὃὲ ἀϑάνατον. χαὶ ἐνταῦϑα γὰρ δῆλον ὅτι ἔστι τὸ ἄλογον ϑνητὸν πάντως" 
>) ΄ = a Dy ΟΝ ὃ ἘΔ J. \ ws ¢ Ἁ Cc \ 

οὐ πάντως OF τὸ Σὺν non χαὶ ἄλογον: ὃ γὰρ ἄνθρωπος ϑνητὸς μέν 
> > ~ 
ἐστιν, οὐκ ἄλογος δέ, ἀλλὰ λογιχὸς ὕνητός ἐστιν. χαὶ ταῦτα μὲν ἄχρι 

Lf \ ὮΝ 

15 τούτων. λοιπὸν Ree διαλέγεσθαι χαὶ περὶ ἀντιφάσεως. τί δέ ἐστιν 
c 

ἀντίφασις χαὶ ποῖα τὰ yaouxtyptlovta ταύτην, ἐν 

= Oy \ > ΄ o's 
p. 17015 Ἔστι δὲ εἷς λόγος ἀπ τυ ΤΑ Ὶ ὃ ἕν δηλῶν 7 ὃ συνδέσμῳ 

Niet) πῇ (Cro 4 
τι ς-τησαι οἷα τὶ a 

> a c » > 

εἷς. πολλοὶ δὲ of πολλὰ xat μὴ ἕν. ἄξιον δέ ἐ 
\ \ 4 = ς > 

20 προσέϑηχεν καὶ wy ἕν, χαὶ μὴ εἶπεν ᾿ πολλοὶ δέ εἰσιν οἱ πολλὰ σημαίνον- 
ele Niet ZC pL LOS Al & \ Le a ek ται ioe Ae ee ὅς (re ΄ Ω7 Ses, 

tes’ χαὶ ἠρχέσϑη τούτοις. χαὶ λέγομεν πρὸς τοῦτο ὅτι ἣ χαϑόλου ἀπό- 

φασὶς χαὶ πολλὰ σημαίνει χαὶ ἕν: ὁμοίως χαὶ ἢ χαϑόλου χατάφασις. οἷον 
ς ~ wv 5 -Ὁ} \ , \ σ᾽ 

πᾶς ἀνϑρωπος ἀναπνεῖ χαὶ πάντας τοὺς xual? ἕχαστα σημαίνει ἀνθρώπους 
7 > oc 3, » 

χαὶ μίαν ἑνιχὴν φύσιν σημαίνει τὴν ἀνθρωπίνην. οὕτως lye χαὶ ἢ ἔχουσα 
΄, 5 ΄ e >] \ σ ) >} ΄ [2 o 

χαϑόλου ἀπόφασις ᾿οὐδεὶς ἀνῦρωπος ἵπταται. εἰ τοίνυν εἶπεν οὕτως ὅτ' 
id ? ΄ 

πολλοὶ δὲ λόγοι εἰσὶν οἱ πολλὰ Gyuatvovtes’, συμπεριελάμβανεν ἂν χαὶ τὴν 

bo or 

τοιαύτην πρότασιν. 

Ρ. 171410 Ἢ 6 συνδέσμῳ εἷς" λέγει 6 Ten ὦ ὅτι ἄνω τὸ ᾿ συνδέσμῳ εἷς 

ἐπὶ συμπλεχτιχῶν συνὸ 

80 patwy 7 πολλῶν, ὡς τὸ ᾿ Σωχράτης βαδίζει χαὶ [Πλάτων διαλέγεται᾽, See 
AY as > τ 5 7 C ¢ See 

OF σὺν ocouWw τς ξειπξεν αἰνιττόμενος τὰς οὔετ τιχὰς προτάσεις. οἷον ει 0 
Vv 

σμωὼν εἶπεν, τοὺς μὴ σημαίνοντας σχέσιν δύο TpaAy- 
; Ε 

σ c Ni ~ fe > Lane} 33. \ 

ἥλιος peat es 7)! ξρα ἐστιν. οὐχ ἔστιν δὲ τοῦτο ἄλη ἔς" οὐὸξ γάρ cyst 

Oo ; r δον δ Σ δεῖξαι ὅτι ἐπὶ τῆς ἐννοίας ταύτης τέϑειχεν 6 φιλόσοφος τὸ 7 συνδέσμῳ εἷς. 
> ~ ~ / 

ἀλλ᾽ ὥσπερ εἶπον, οὐδὲν ἀδύνατον Ev τῶν σχελῶν τῆς διαιρέσεως ἐν TH ἑτέρῳ 
Ὄ : ; 

35 ϑεωρεῖσθϑαι. αὐτὸς yap παραχατιὼν λέγει εὐθὺς ὅτι ἁπλῆ ἀπόφανσίς ἐστιν 
΄ a σι N ἘΙ We Ἂ = = a Le mre ΄ 

ἢ ἕν xa? ἑνὸς κατηγοροῦσα, σύνϑετος ὃὲ 7 Ex τούτων συγχειμένη" ὥσαυ- 

τρισὶ σχέλεσιν ἐξ ἀνάγχης (. 50r 
> 

τως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀποφάσεων. ὥστε ἐν TO 
. 

me 

ὑτὸ. εἶπεν χατὰ TOV neienaps ἐν οἷς ἢ πρᾶξις. a ΩΦ - 2 

2 συνδέσμῳ εἷς] haec rursus ad p. 17216 spectant; οἵ. v. 33 sq. 5 ἐπὶ τοῦ ποσοῦ] 

ef. Categ. p. 4020 566. εἴπομεν ---ἐχεῖ] de Stephano Categoriarum interprete ef. 

H. Usener De Stephano Alexandrino p. 7 12 ὅτι superser. P τὸ scripsi: τὰ P 

19 ἄξιον δὲ] cf. Ammon. fol. 60° 28 τὸ scripsi: τῶι P 34 εἶπον scripsi: εἶπεν P 

38 χατὰ τὸν ᾿Αμμιώνιον] fol. 63¥ sq. 



φ , A Ἁ id ν» 

Ξ᾿ 7 1" \ Ἂν μὰ Ξ \ X c ΄ > af QO Ὁ 

ρ. 11126 Ἐπεὶ δὲ ἔστι χαὶ τὸ ὑπάρχον pa ον ἘΈΞοΣ ὡς 

ὑπάρχον χαὶ τὸ μὴ ὑπάρ) π ee σὰ ss? 

΄ , \ x ΄ , 

ὑπάρχον χαὶ τὸ WY ὑπα 

Ὁ a A 
; ᾿Αἰποδέδωχεν τ 5 χα ϑόλδυ λό τὶ ὅτι ὃὲ χαὶ Mise rne eee 
5 ATOOSCOWXEY τ ιν ο χαὐύολου Λογος, ETL OF UAL TL ἔστιν TOOAVOLS, 

\ ΄ > \ 4 ᾿ π ; > 

πρὸς τούτοις δὲ τί ἐστι χατάφασίς te χαὶ ἀπόφασις. ἐντεῦϑεν ἄρχεται δι- 

δάσχειν χαὶ περὶ τῆς χαλουμένης ἀντιφάσεως χαὶ προσδιορίζεται τ 

ἀντίφασις χαὶ ποῖα τὰ συντρέχοντα εἰς τὸ δεῖν γενέσϑαι ἀντίφασιν. πρὸς δὲ 
/ ee Wee ove ) a ΡΟΝ ares et ΓΞ τὴν εὕρεσιν ταύτης προλαμβάνει τι ἐπ ἣν ἔστι ὃξ τοῦτο τὸ λῆμα ἴον 

10 ὅτι πάσῃ χαταφάσει ἀντίχειται ἀπόφασις χαὶ πάσῃ ἀποφάσει ἀντίχειται 

πάλιν χατάφασις" δῆλον ὃὲ τοῦτο ὅτι 7 yet τῇ ἀνα ἢ Se 
a7 

ὃὲ 

yoo ἔστι χαὶ τὸ ὑπάρχον ὁ dk οφαίνεσϑαι ὡς ὑπάρχον. οἷον ἡ mee δίχαιός 

ecw? (τοῦτο γὰρ παρὰ πᾶσιν ὁμολογούμενον χαϑέστηχεν ὅτι Σωχράτης Ot 
> ΄ cy ΄ 2) 

χαιός ἐστιν), χαὶ τὸ ὑπάρχον ὡς μὴ ὑπάρχον, οἷον ᾿ Σωχράτης δίκαιος οὐχ 

eee. (πάρ οντος # ἃ ἃ τοῦτο ὑπάρχον ὡς μὴ ὃν βουλόμενός φημι ὅτι 15 ἔστιν ὑπάρχοντος Ὁ % τοῦτο TAY S$ Uy 0 IVUAOUEVOS ΦῊϊ 
, Vv Vv \ ΄ ΄ ΄ ‘ ¢ s 

Σωχράτης δίχαιος οὐχ ἔστιν), ETL OF χαὶ τὸ WY ὑπάρχον (ὡς Wj ὑπάρχον), 
4 c ΄ » - ΄ v~ » > ε , ς Ι 

οἷον ᾿ Σωχράτης ἄδιχος οὐχ ἔστι. χαὶ τὸ wy ὑπάρχον ὡς ἄγ}. οἷον ᾿ Sw- 4 
/ , vO ? ΄ 

χράτης ἄδιχός ἐστιν᾽. ἐξ ἀνάγχης τοίνυν ἀντίχειται: ἢ ἀληϑὴς ἀπόφασις, φημὶ 
a) Cc. Ae, cy ee 2 pa i a7 a ΚΑ δὴ ἢ λέγουσα ᾿ Σωχράτης ἄδιχος οὐχ ἔστιν (τῇ ψευδεῖ καταφάσει τῇ λεγούσῃ 

Ἢ , bis \ CEN ΄ 

90 ᾿ Σωχράτης ἄδιχός ἐστιν), ἢ GE ἀληϑὴς χατάφασις τῇ ψευδεῖ ἀποφάσει; hey 
ΣῊΝ a Ve ἐπ τ ἢ δίκαις σῶν, τῷ χε οὔατα δὴ ἢ λέγουσα ᾿ Σωχράτης δίκαιός ἐστιν᾽ τῇ λεγούσῃ ᾿ Σωχράτης δίχαιος οὐχ 

ἔστιν. ὅταν οὖν ἀντίχειται ἀληϑὴς πρότασις ψευδεῖ προτάσει ἐπὶ παντὸς 
yeavon χαὶ ἐπὶ πάσης ὕλης, τότε χαλεῖται ἀντίφασις. χαὶ ταῦτα μέν εἶσιν 

v , ΄ , 

τὰ δέοντα συντρέχειν εἰς τὸ τὴν ἀντίφασιν γίνεσϑαι. ἔστι τοίνυν ὁριζομένους 
it Τ' σ 5 

τὴν ἀντίφασιν εἰπεῖν, ὅτι ἀντίφασίς ἐστι μάχη δύο προτάσεων μεριζουσῶν bo σι 

My 
+. \ la 

τὸ ἀκχηϑὲς ual τὸ ψεῦδος ἐπὶ πάσης ὕλης χαὶ ἐπὶ παντὸς yee | οἷον £. 50v 
, Ζ, 

“πᾶς ἄνθρωπος δίχαιός ἐστιν, οὐ πᾶς ἄνϑρωπος δίκαιός ἐστιν᾽- πάντως τού- 

My 
\ la ἘΠῚ waa BS ἢ D7 mt weN ee > ς 

τῶν μὲν μία ἀληϑὴης ἢ ψευδής. χαὶ ἐπὶ BEG EIR ὃξ οἷον “πᾶς ἄν- 
2 , ς ὌΠ, Ξ > eG e ¢ ie Px N.S εξ ~- 

ὕρωπος OLXALOS FY, οὐ πᾶς ἄνϑρωπος OLXALOS ἦν . W6GvTWS χαι ETL τοῦ 
σι ~ >/ - 5) 

30 μέλλοντος ᾿ πᾶς ἄνϑρωπος δίχαιος ἔσται, πᾶς ἄνϑρωπος δίχαιος οὐχ ἔσται᾽. 
ὡσαύτως χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὑλῶν, τῆς τε ἀναγχαίας χαὶ τῆς ἀδυνάτου, 5 
ὡς σὺν ϑεῷ μαϑησόμεϑα. δεῖ δὲ συντρέχειν εἰς τοῦτο χαὶ τὸ αὐτὸ χατη- ᾿ 

"4 \ X 5 X 4 / 9:8 μὴ 3 \ \ id [4 γορούμενον zal τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον" ἐὰν τ ἐστι τὸ αὐτὸ μὲν ὑποχείμενον, 
« 

οὐχ ἔστι δὲ τὸ αὐτὸ χατηγορούμενον, οὐχέτι γίνεται ἀντίφασις. οἷον Lu- 
or Ώ,5 v 7 8 ΄ ΕΞ δι NUL eee he Nae \ ay me i. 

90 χράτης paotcet, Σωχράτης οὐ διαλέγεται χαι {Ao EVOEYETAL τας οὐ. πρη- " 

8 εἰς scripsi: εἰ P; ceterum praestaret ta συντρέχειν δέοντα els τὸ γενέσϑαι οἵ. v. 24 } 

12 ὑπάρχον (post ws) ex ὑπάρχων corr. P οἷον Σωκράτης χτλ.] Ammon. fol. 66r "ἢ 

15 ὑπάρχοντος] addendum γὰρ τῷ Σωχράτει τοῦ διχαίου τοῦτο --- βουλόμενος) res po- ᾿ 

stulat τοῦτο ὡς μὴ ὑπάρχον ἀποφαίνεσϑαι βουλόμενος 16 ὡς μὴ ὑπάρχον addidi 

19 τῇ ψευδεῖ ---ἄδιχός ἐστιν addidi 20 τῇ ψευδεῖ scripsi: ἢ Ψψευδῇ P 25 μάχη 

χτλ.] cf. Ammon. fol. 65v 
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, ΄ »ν 5 - > " a ~ ~ 5 

τάσεις ταύτας ἤτοι ἀληϑεῖς εἶναι 7 ἀμφοτέρας ψευδεῖς. ἐπὶ δὲ τῆς avtt- 
΄ > ~ > yy ΄ \ ε ΄ , 

φάσεως οὐ τοῦτο ἦν, ἀλλὰ 7 μὲν πάντως ἡλήϑευεν, ἢ δὲ πάντως ἐψεύδετο. 
‘ a 5, ΤΑΙ͂Σ. N Ὧι ΣΤᾺ Qa \ 3 \ X , { 

χαὶ τὸ ἀνάπαλιν Of ἐὰν συμβῇ τὸν αὐτὸν μὲν χατηγορούμενον φυλάττεσϑαι, 
' ‘ 

\ ι ¢ ΄ > 5 a ΄ 5 

τὸν Ge ὑποχείμενον ἐναλλάττεσϑαι, τὸ αὐτὸ πάλιν oo οἷον ἐὰν εἴπω 
- ᾿ - a s e } = “ Cay “4 “-᾿ ) * 3 oy ᾿ Σωχράτης ὑγιαίνει, Πλάτων οὐχ ὑγιαίνει᾽. δυνατὸν ἀμφοτέρας ἀληϑεῖς εἶναι 

a” a - \ 4 34 nw ‘ 5 

ἢ ψευδεῖς, χαὶ μηχέτι τὴν μὲν ἀληϑεύειν τὴν δὲ ψεύδεσθαι xal τὴν ἀντί- 
i 

3] 

φασιν πὰ οὐ μόνον δὲ τ δεῖ συντρέχειν, ἀλλὰ χαὶ τὸ μὴ 
- ͵ ι 

δ \ vy > 

χατ ἄλλο χαὶ ἄλλο τὸ αὐτὸ λαυβάνεσϑαι 7 πρὸς ἄλλο χαὶ ἄλλο. οἷον 
ξ zat ἄλλο μὲν χαὶ ἄλλο ὡς ὅταν ταῦ Αἰθίοψ λευχός ἐστιν, Αἰϑίοψ λευχὸς 

10 οὐχ Zot’: a yap τὰς δύο ἀληϑεῖς εἶναι, ἐὰν xat’ ἄλλο χαὶ ἄλλο 

λάβω τὸ κατηγορούμενον: λευχὸς μὲν γάρ ἐστιν χατὰ τοὺς ὀδόντας, οὐ 

λευχὸς ὃὲ χατὰ τὸ λοιπὸν ae uy πρὸς ἄλλο χαὶ ἄλλο, οἷον ᾿ Σωχράτης 
πατὴρ ἐστι, Σωχράτης πατὴρ οὐχ ἔστ ᾽ν “ὁ λίθος μείζων ἐστί, 6 λίϑος μείζων 

οὐχ ἔστιν᾽- ἐνδέχεται γὰρ ἄλλου μὲν πατέρα εἶναι τὸν Σωχράτην, ἄλλου 

15 ὃὲ υἱόν, χαὶ πάλιν τὸν λίϑον ἄλλου μὲν μείζονα εἶναι, ἄλλου δὲ μιχρότερον 

ὑπάρχειν. μὴ ἄλλως χαὶ ἄλλως, τοῦτ᾽ ἔστιν μὴ τὸ μὲν δυνάμει τὸ δὲ ἐν- 

epyeta.- εἰ γὰρ τοῦτο, πάλιν οὐχέτι ἔσται ἀντίφασις, ἀλλ᾽ 7 ἀμφότερ 
στ οες ἀχηθεύσουσιν | ἢ ἀμφότεραι ὑπ ἔσονται, ὡς ᾿ τὸ παιδίον γραμ.- f. Slr 

ματιχόν ἐστι, τὸ παιδίον γραμματιχὸν οὐχ ἔστιν᾽ - ἐνεργείᾳ μὲν γραμματιχὸν 

20 οὐχ ἔστι, δυνάμει δὲ γραυματιχὸν ὑπάρχει. μὴ ἐν ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ δυνα- 

τὸν γὰρ ἐν ἄλλῳ μὲν χρόνῳ Σωχράτη τοῦτ ἐν ἄλλῳ ὃὲ νοσεῖν, χαὶ ἐὰν 

εἴπω ᾿ Σωχράτης ὑγίαινεν, Σωχράτης ody ὑγίαινεν᾽, τὴν ἀντίφασιν οὐ ποιῶ. 

un ὁμωνύμως: ἐὰν γὰρ εἴπω “Atos ἐμονομάχησεν. Αἴας οὐχ cs 
A ra > ¢ , ΣΌΣ πος A Ἁ Lb od Ἁ 3 = Lap \ “ΟΝ [Ξος 

χησεν᾽. εὑρίσχομαι ἀληϑεύων χαὶ wy μερίζων τὸ ἀληῦες χαὶ τὸ τ 

τῷ σι de] τῶν δύο προτάσεων, ὅπερ βούλεται ἢ ἀντίφασις" Αἴας μὲν γὰρ 6 Ao- 
‘ i 

upds οὐχ ἐμονομάχησεν. ὃ de Σαλαμίνιος ἐμονομάχησεν. μὴ τ ἐς 
AS ἐνδέχεται γὰρ τινὰ Q/e ? 

. ἵνα εἴπω ᾿ἄνθϑρωπος βαδίζει. ἀνϑρωπος οὐ βαδίζει υὴ ρ 
\ κι αὐ ὉΠ 5 c 

μὲν ἄνϑρωπον βαδίσαι {τινὰ δὲ μὴ Badia), χαὶ εὑρίσχονται ἀμφότεραι at 
΄ 35 ΄ αὐ - ε oc 

προτάσεις ἀληϑεύουσαι. πολλάχις δὲ οὐ μόνον ὃ εἷς ὅρος ἐστὶν ὁμώνυμος 

80 7 συνώνυμος. ἀλλὰ = ἀμφότεροι. οὐ μόνον δὲ οὗτοί εἰσιν οἱ προσδιο- 
a > + 

ισμοί, OUs δεῖ παραφυλάττεσϑαι εἰς τὸ THY ἀντίφασιν ἀτα ἀπο να ἀλλὰ 
ἔσο" | 1 

» ~ χαὶ ἄλλοι, ods τέϑειχεν ἐν τοῖς χαλουμένοις Σοφιστιχοῖς ἐλέγχοις. ἀπα- 
9 ι i 

~ X \ b) ~ ap \ ΄ \ \ 

ριϑμεῖται μὲν γὰρ ἐχεῖ ξξ μὲν τρόπους παραλογισμῶν γινομένους παρὰ τὴν 
ὉΠ 

.Ἄ 
‘ : 

& παρὰ τὴν δίανοιαν. δεῖ τοίνυν ταῦτα πάντα παραφυλάττεσϑαι,; ie Pain 
λέξιν, ζ ὃ 
σ X 5 > ΄ ΄ὔ \ \ fh ~ \ 

35 ἵνα [μὴ] γένηται ἀντίφασις. ἐν οἷς ἢ Dewpia χαὶ τὸ πρῶτον τμῆμα σὺν 
‘ 

Jew πληροῦται. 
AV bays > 

p. 17288 Kat ἔστω ἀντίφασις τοῦτο, χατάφασις χαὶ ἀπόφασις. ζη- 
~ ΄ > ? 

τοῦμεν διὰ τί λέγει τὰς ἀντιχειμένας προτάσεις, οἷον ᾿ Σωχράτης βαδίζει΄, 

οὐ τοῦτω Ρ 7.8 μὴ κατ᾽ ἄλλο καὶ ἄλλο χτλ.] ef. Ammon. fol. 68 ν sq. 18 ἀλη- 

ϑεύσουσιν scripsi: ἀληϑεύουσιν P 21 Σωχράτη ex Σωχράτει corr. P 22. ὑγίαινεν 

utrobique scripsi: ὑγιαίνει P: bytave Ammonius 25 de delevi 26 σαλαμήνιος Ρ 

27 eixwt P 28 τινὰ δὲ μὴ βαδίσαι addidi 32 ἐν τοῖς --- Σοφιστικοῖς ἐλέγχοις] ὁ. 4 

Ῥ. 105024 166621 90 μὴ delevi 
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¢ yy 2 ΄ "- Soars S t adem ° 3 4 = \ \ 5 ἘΞ, {ΦῈΞ Ξ \ ae =~ fa al 

—WAOATHS OV pauorcst AVTLOAGLY χαι μὴ αντιπρο τασῖιν. χαὶι λέ να ρενν STSLOY) 

Ἂς = 

‘ 5° ~ A ,ὔ ΄ 3 ~ a7 

χρεία ἐστὶν ἐν ταῖς προτάσεσιν τὸ χυριώτερον μέρος ἀνελεῖν, οἷον δήποτε 
μ᾿ ν ς΄ / WV 

αν εἴη ἘΠ ΠΌΣΕΡΟΥΣ ELITE O χατηγορουμξνος SLTE 6 τρίτος μων Ὁ πρ 

ἘΣ ΕΞ ΟΞ Kee en ONS ας, See EP τα 2 TEL pe τε 
μενος εῖτε O προσδιορισ μος τὸ OF ϑξερος φάσις ἐλέγετο. ET τει δὴ οὖν τ |” 

A of A ~ Ψ ΄ > ~ 5 

5 φάσιν ἀναιροῦμεν χαὶ οὐχὶ ὅλην τὴν πρότασιν, διὰ τοῦτο ἀντ τὴ τὸ 
- SY \ 5 la 5 \ Ὁ - ΄ 

TOLGUTO λέγεται XAL οὐχ αἀντιπροτασις. ἕν οἱς σὺν ὑξῷ 7 πρᾶξι τ: f. δ΄1ν 

᾿Αρχὴ σὺν ϑεῷ τοῦ β τμήματος. (Πρᾶξις, a) ay 

17238 Ἐπειδή ἐστιν ta μὲν χαϑόλου τῶν πραγμάτων τὰ δὲ | h 
a ν 

_ 

xa? ἔχαστον: λέγω GE καϑόλου μὲν ὃ ἐπὶ πλειόνων πέφυχε 
~ σ > 

10 χατηγορεῖσϑαι xa ἔχαστον δὲ ὃ wy, ual τὰ ἑξῆς. 

71 " “Ὁ - > 7 Fo a \ > swe ΄ \ 

Ἐντεῦϑεν τῶν αγώνῶν αἀπαργχεται XAL οιαλεγεται TOLVDY περι προ- 

΄ ~ “4 WV ~ ~ = f 

TAGEWY τῶν ODYXAELLEVWY Ex τε TOV χατηγορουμένοη" χαὶ τοῦ ὑποχειμένου 

μόνον, οἷον ᾿ἄνϑρωπος βαδίζει, Σωχράτης βαδίζει᾿. ζητοῦμεν ὃξ πρὸ 
τῆς χατὰ τὴν λέξιν ἐξηγήσεως τὰ τς ταῦτα χεφάλαια" πρῶτον τί ἐστιν 

15 προσδιορισμός (κοινὸν γὰρ τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων εἰδῶν τῶν προ- 
τάσεων) zal πόσοι εἰσὶν προσδιορισμοί, δεύτερον τίς ἀριϑμὸς τῶν ar. 

. , \ AY τῶν ἐχ τοῦ χατηγορουμένου χαὶ ὑποχειμένου αόνου συγχειμένων, χαὶ τρίτο 

πῶς ἐχ τῶν χαταφάσεων ποιοῦμεν τὰς ἀποφάσεις. ἀρξώμεϑα τοῦ dene 
3 , 

τς ορισμὸς τοίνυν ἐστὶ πρύσρημα σημαῖνον ἐπὶ πόσον ὑπάρχει τὸ χατη- 
- re ~ ? 

20 γορούμενον τοῦ ὑποχειμένου. οἷον ἐν τῷ εἰπεῖν ᾿ πᾶς ἄνϑρωπος βαδίζει ση- 

waiver μοι ὅτι πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὸν ἄνϑρωπον οὖσιν, οἷον Σωχράτει, Πλάτωνι 

7A dou Bacio χαὶ τοῖς λοιποῖς ὑπάρχει τὸ βαδίζειν. ἐν τῷ πάλιν λέγειν ὅτι" τὶς 
ἄνϑρωπος β pe Cer” σημαίνει ὅτι τισὶν μὲν τῶν ἀνϑρώπων ὑπάρχει τὸ βαδίζειν, 

«ς > a ~< a\ = \ 5. \ = 5S \ Ὁ» > | = An ft ~ wv 

τισὶν G2 οὔ: ὡσαύτως χαὶ ἐπὶ τοῦ “οὐδεὶς ἄνϑρωπος βαδίζει χαὶ ob πᾶς av- 

ey τῷ σι 

¥ > > ΄ οι. Ὁ s 
ὕρωπος βαδίζει᾽. εἰσὶν 68 προσδιορισμοὶ ὃ, δύο μὲν χαϑόλου, δύο GF μεριχοί" 

> e \ χαὶ τούτων (ot) μὲν χαταφατιχοὶ ot 68 ἀποφατιχοί. χαϑόλου μὲν χαταφατιχὸς 
> ~ NG ~ ὯΝ 5 ΄ σ᾽ 

οἷον πᾶς ἄνϑρωπος ἀναπνεῖ. χαϑόλου ὃὲ ἀποφατιχὸς ᾿ οὐδεὶς ἀνϑῦρωπος Inte | 
) ᾿ \ Ὑ Nee ται " μεριχοὶ δὲ πάλιν χαταφατιχὸς μὲν τὶς ἄνϑρωπος βαδίζει᾽, ἀποφατιχὸς 

πᾶς ΣΝ τος βαδίζει᾽. ἀνάγχη γὰρ ὃ εἶναι τοὺς πρ τροσδιορισμοὺς χαὶ 
’ Vv 30 οὔτε πλείονας οὔτε ἐλάττονας. ἢ γὰρ τὸ χαϑόλου ἀποφαινόμεθα, χαὶ τοῦτο 

5 > ~ ~ ΄ \ 

ἀποφατιχῶς 7 χαταφατιχῶς, χαὶ ποιεῖ τοὺς δύο χαϑόλου προσδιορισμούς, OTe 

τ ὃν πᾶς ual τὸν οὐδείς, ἣ τὸ μεριχὸν ἀόριστον, χαὶ πάλιν τοῦτο ἢ χατα- 
φατιχὸν ἢ ἀποφατιχόν, | χαὶ ποιεῖ τοὺς δύο μεριχοὺς προσδιορισμούς. οἷον τὸν f. 52r 

\ > ov ae τὶς ἘΔΈΜΒΕΧΟΙ͂ΣΙΕ τὸν ae a. ἐς ἥ 
΄ 

i 

ie χαὶ τὸν οὐ ταν 

μ. 

9 > Ἁ - ~ 

sy οις TO ee, geie χεφα ΓΈΡΑ 
5 \ ~ > ἀριϑυὸς τῶν ἐχ OQ. Δεύτερον 6& χεφάλαιόν ἐστιν ἐν ᾧ ζητοῦμεν, τίς 

19 προσδιορισμὸς χτλ.] cf. Ammon. fol. 171 sq. 26 ot addidi 26 χαταφατιχον 

(sic) P 
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\ 
ἕω is 7 \ “4 

> 

τοῦ UTOXEULEVOD YAL χατηγοροῦμξνου συγχξιμένων προτάσεων. εἰσὶ ιν οὐν 
ι 

? 
a 

ε ΄ _ a2 ΄ 5 ~ 

iL προτάσεις Ot αἰτίαν τοιαύτην" ἔστι bs ἢ αἰτία ἀπὸ τοῦ OTOXEL- 
: ih ὃ 

μένου, ἀπὸ τῆς σχέσεως τοῦ χατηγορουμένου πρὸς τὸ ὑποχείμενον χαὶ ἀπὸ 
~ > ~ Δ \ \ ~ 

τῶν προσδιορισμῶν" διὸ τὸ περὶ τῶν προσδιορισμῶν χεφάλαιον gn i 

or Ὧν τὶ o- ἿΞ (η΄ <4 
Cc V4 > et ΄ 

τοῦ UTOXELU.EVOV ALUGY TOLAUTYY λαμβάνομεν. το 
ι 

2 3. τ. Ὕ ΄ - 

ϑερικόν ἐστι χαὶ xa) ἕἔχαστον, a Σωχράτης, 7 χαϑόλου" ΕἸ δὲ 
= = [0] = [τ ἴω < Φ a as 

tn x Y Ve 2 Niece OC Ne =n tw 

λέγω τὸ ἄτομον χαὶ xa ἑνὸς φερόμενον, χαϑόλου ὃὲ τὸ ἐν πολλοῖς ὕεω- 
Ἂ 

i 
LAR ar \ x . ~ pat Va > ~ \ Q/) ” 

ρούμενον χαὶ πολλῶν χατ τη Ἰορθύμενον; οἷον ἄνϑρωπος. τοῦτο ὃὲ χαϑόλου Ἢ 

ers cs Pd Μ, X c SG 2 /e.,? 

ξς fet προσδιορισμὸν i οὐχ ἔχει οὐχ eye υξν ως TO ανϑρωπος βαδίζει 3 

> τ “ἃ " xn » ; 

10 €t ὁς ξχξι.- 7 υξριχὸν KOTAG DAT “OV ξχϑξι 7, χαϑόλο οὐ χατὰφ οατι χόν. ὑποχει- 

“son ae 
σϑωσαν γὰρ νῦν οἱ xarraxpacino} προσδιορισμοί: τὰς γὰρ χαταφάσεις υόνον 

΄ ~ ΄ v a) ΄ x“ Vv 

τέως ζητοῦμεν. γεγόνασιν οὖν τέσσαρες προτάσεις ᾿ Σωχράτης βαδίζει, av- 
\ as Vv % ΄ 

ὕρωπος βαδίζει, τὶς ἄνθρωπος βαδίζει, πᾶς ἄνϑρωπος βαδίζει᾽. αἱ Ωϑι Ὁ @- 

χαταφατιχοί εἰσιν. τούτων τῶν ὃ πολλαπλασιαζομένων ἐπὶ τὴν τριμέρειαν 

15 τοῦ χρόνου γίνονται ιβ προτάσεις, οἷον δον ον: βαδίζει, Σωχράτης ἐβα- 

sev, Σωχράτης βαδίσει᾽ - ἰδοὺ 7. ᾿ἄνϑρωπος το ἀνϑρωπος ἐβάδισεν, 

ἄνθρωπος aioe - ἰδοὺ πάλιν 7, ὡς εἶναι ¢. “τὶς ἀνϑρωπος βαδίζει, τὶς 

ἄνϑρωπος ἐβάδισεν, τὶς ἄνϑρωπος βαδίσει᾽ " ἰδοὺ ὃ. ‘nas ἄνϑρωπος ΠΝ 
>) 

i 
΄Ν 2 aie ἢ 2Ω ΡΣ ΣΤΟΝ ‘ pees Sinan NAA Ε[ΡῚ Pee ΑΣ ΝΕ \ 

TAS α ἄν pwMnos ΞΡ ἡσῦϊσξν,. πᾶς ἄνϑρωπος βαδίσ Get * τὸοῦ ιβ πρότάσξις παρὰ THY 

20 τριμέρειαν τοῦ χρόνου. πάλιν τῶν (8B τούτων προτάσεων. πολυπλασιαζο- 

υένων ἐπὶ τὴν | τριμέρειαν τῆς σχέσεως τοῦ nay yOpoDpEvOL πρὸς τὸ OTtO- f. 52v 

χείμενον ylvovtar he. σχέσεις δὲ λέγω τὰς τρεῖς ταύτας, ἐνδεχομένην 

ἀναγχαίαν χαὶ ἀδύνατον. ταύτας δὲ τὰς σχέσεις ἐχάλεσαν οἱ παλαιοὶ ὅλας, 

οἷς Cue τούτων ἐμέλησεν τεχνολογίας, διότι ὥστ δεν ἢ ὕλη συναναφαίνεται 

τοῖς εἴδεσιν, οὕτως χαὶ ἢ τοιάδε σχέσις συναναφαίνεται τῷ εἴδει. τῶν προ- 
cy 

τ or 

τάσεων. ἐν γὰρ τῷ λέγειν ᾿ Σωχράτης avanvet” ἐσήμανέν μοι τὴν ἀναγχαίαν 

σχέσιν. ᾿ Σωχράτης Badiler τὴν ἐνδεχομένην. ᾿ Σωχράτης ἵπτατα! τὴν ἀδύνατον. 

ἐπὶ ταύτας οὖν τὰς τρεῖς σχέσεις τῶν ιβ τούτων πολυπλασιαζομένων γίνονται 

ς χαταφάσεις. χαὶ ἐπεὶ πάσῃ χαταφάσει, ὡς προείρηται, ἀντίχειται ἀπο- 

80 φασις, ἐξ ἀνάγχης ὅσαι καταφάσεις εἰσίν, τοσαῦται πάλιν ἀποφάσεις γίνον- 

ται: ὡς εἶναι πάσας τὰς προτάσεις of, ὡρισμένου ὄντος τοῦ ὑποχειμένου. 

δὲ εἴη͵ ἀόριστον τὸ ὑποχείμενον, τὸν αὐτὸν τρόπον. εἶπεν ὃὲ αὐτὸς 
X 5 Vv 5 tia is po 5 blak @ es ate VA 

οὐ anaes TO Οὐχ ανῦρωπος. γνονται TOLVUOY 

[0] - [=Y) 

ἀόριστον εἶναι ὄνομα 
΄ 

iG 

\ \ c > 
> » 

Κῶ TOY UTOXELULEVOV 0 χαταφάσει S “od Σωχράτης βαδίζε > OVX ἄνϑρωπος 

N/y a ~ ? ΄ 

35 βαδίζει, τὶς οὐχ ἀνϑρωπος βαδίζει, πᾶς οὐχ ἄνϑρωπος βαδίζει᾽. τούτων πο- 
Ἁ 

\ ») [4 

λυπλασιαζομένων ἐπὶ τὴν τριμέρειαν τοῦ χρόνου χαὶ πάλιν ἐπὶ τὴν τριπλόην 
~ ‘4 ΄, , ~ > 7 ~ 5 

τῆς ὕλης ὡσαύτως γίνονται ἃς καταφάσεις" δῆλον δὲ ὅτι χαὶ τοσαῦται ἅπο- 

My 
2. ΄ , ~ >» , ~ , Νὴ 

φάσεις. ὡς γίνεσϑαι πάσας ὁμοῦ ρμὸ προτάσεις τὰς ἐχ τοῦ χατηγορουμένου χαὶ 
> 

ὑποχειμένου μόνου συγχειμένας. ἐν οἷς χαὶ τὸ δεύτερον πληροῦται χεφάλαιον. - 

8 πολλῶν scripsi: πολλοῖς P 14 τριμέρειαν seripsi: τριτημερίαν P 20. 21 τρι- 

μερίαν P 21 σχέσεως scripsi: γενέσεως P 24 ἐμέλησεν scripsi, cf. Ammon. 

fol. Tir: guehétycev P 29 naser P 38 ppd scripsi: ppy P 39 μόνου scripsi, 

ef. p. 24,17: μόνας P 



26 STEPHANI IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 17258] 

Τρίτον ἦν χεφάλαιον τῶν προτεϑέντων Fury εἰς ζήτησιν τὸ εἰπεῖν πῶς 

ποιοῦμεν τὰς ἀποφάσεις ἐχ τῶν χαταφάσεων τούτων, τίνι συνάπτο 

οὐ ἄρνησιν. Apa Ye τῷ χατηγορουμένῳ ἢ τῷ ὑποχειμένῳ. A υὲν οὖν 

ἀπροσδιορίστων προτάσεων χαὶ τῶν xa? Exacta λέγομεν δεῖν συνάπτεσϑαι 

5 τὴν | οὔ ἄρνησιν τῷ χατη) [ρουμένῳ " πρῶτον μὲν ὅτι εἰ συνάψοιμεν τῷ f.53r 

ὑποχειμένῳ τὴν οὔ ἄρνησιν ἀλλὰ μὴ τῷ χατηγορουμένῳ, ὙΠΈΡ ξις γίνον- 
i » 

ται ἀύριστοι. ὡς εἴρηται: τὸ γὰρ οὐ ᾿Σωχράτης βαδίζει᾽ ἕν μὲν ἀναιρεῖ. rant | | at 9 
~ 
U ἄπειρα ὃὲ εἰσάγει. δευτέραν ὃὲ λέγομεν αἰτίαν, ὅτι det τῷ χατηγορουμένῳ 

συνάψαι τὴν οὔ ἄρνησιν ἐν ταῖς τοιαύταις προτάσεσιν ἔχει τὸ χατηγορού- 

10 yevoy πρὸς τὸν σχοπὸν τοῦ εἰπόντος THY χατάφασιν. ἐχείνηυ γὰρ εἰπόντος 

ὅτι Σωχράτης βαδίζει ϑέλει ἀναιρεῖν οὐ τὸν Σωχράτην ἀλλὰ τὸ βαδίζει. 
χαὶ ἐπεὶ τὸ χῦρος ἔχει τὸ κατηγορούμενον ἐν ταῖς τοιαύταις προτάσεσιν, 

ὡς δηλοῖ χαὶ τὸ ὄνομα τῶν τοιούτων προτάσεων (χατηγοριχαὶ γὰρ λέγονται 

προτάσεις ὡς ἐχ τοῦ χυριωτέρου μορίου τὴν προσηγορίαν λαβοῦσαι), δεῖ 

15 τῷ χυριωτέρῳ μορίῳ συνάψαι τὴν οὔ ἄρνησιν ual τὸ αὐτὸ ἀνελεῖν ὅπερ 
χατέφησεν 7 χατάφασις. οὕτως γὰρ ual ἐπὶ τῆς ἀναιρέσεως τῶν ζῴων 

χατὰ τοῦ χυριωτέρου μορίου τὸ ξίφος ἐμβάλλομεν, ἵνα ϑᾶττον ἀναιρεϑῇ τὸ 
ζῷον, οἷον τῇ χαρδίᾳα ἢ τῷ ἥπατι ἢ τῷ ἐγχεφάλῳ τὸ ξίφος προσάγοντες 

ἀλλ᾽ οὐ χειρὶ iene! χαὶ τοῖς τοιούτοις. ἐπὶ GE τῶν προσδιωρισμένων ΤΕ 
90 τάσεων λέγομεν ὅπερ ἄλλοι ἐρέτ  τὩΣ εἶπον, ὅτι πάντως τῷ Neen 

ρουμένῳ, οὐ χαλῶς ὁ ips γὰρ λέγομεν πάλιν διὰ δύο αἰτίας ὅτι det τῷ 
προσδιορισμῷ συνάψαι τὴν οὔ ἄρνησιν: πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἤδη εἰρημένον, 
ὅτι ὥσπερ ἐν ταῖς ἀπροσδιορίστοις χαὶ ἐν ταῖς xa? Exacta προτάσεσιν τὸ 

χῦρος τὸ χατηγορούμενον ἔχει, οὕτως χαὶ ἐν ταῖς προσδιωρισμέναις προ- 

τάσεσιν ὃ προσδιορισμός: δεύτερον δέ. ὅτι εἰ wy συνάψωμεν τῷ προσδιορισμιῷ τῷ σι 

Ἁ Vv wv z 5 ’, , ΄ > SpA Vv. ς ~ vw [ 

τὴν οὐ αρνήῆσιν- οὐ γινονταᾶι TOTS αντιφᾶσξις. οἷον EGY ELTM TAS ανϑρω- 

mos βαδίζει, πᾶς ἀνϑρωπος οὐ βαδί et’, at δύο συμψεύδονται, χαὶ οὐχέτι 
€ 

ς o- - Q- 

΄ς Ὁ 

> , ~ 2 D) ΄ " 

ἀντίφασις | τὸ τοιοῦτον ἀλλ᾽ ἐναντίαι προτάσεις. πᾶς ἀνϑρωπος οὐ £.53v 
a Y ~ ΄ ~\y > » 

βαδίζει᾽ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχει τῇ προτάσει τῇ λεγούσῃ ᾿οὐδεὶς ἄνθρωπος 

80 βαδίζει᾽- τὸ δὲ πᾶς χαὶ οὐδεὶς ὡς ἐναντία μάχονται. εἰ δὲ εἴπωμεν “οὐ 
mc “Ὁ i ὴ (C 2 y 7. - ol ς th 7 2h} = ἣν ar πᾶς ἀνϑρωπος βαδίζει᾽. ἀντιφατικῶς μάχεται, ὡς μαϑησόμεϑα, τῇ λεγούσῃ 
ς pe vw Q Py δίζε ae Ct aN wa id δι ¢ τε a ties ἣν za ἘΠ το 

πᾶς ἄνϑρωπος βαδίζει᾽- ἢ μὲν γὰρ ἀληϑής, ἢ δὲ πάντως ψευδής. ἐν οἷς 

πληροῦται χαὶ τὸ τρίτον χεφάλαιον, διδάξαν ἡμᾶς πῶς ποιοῦμεν ex τῶν 

χοταφάσεων τὰς ἀποφάσεις. 
35 Ληπτέον δὲ χαὶ περὶ τῆς προσηγορίας τοῦ χαϑόλου προσδιορισμοῦ, διὰ 

΄ - \ ~ " ͵ 

τί (oby) ὥσπερ πᾶς χαὶ οὐ πᾶς γεγόνασιν, οὕτω τὶς καὶ οὐ τίς. ἔδει γὰρ 
Ω͂ ν σ ~ ~ ~ / Y > ~ la 

οὕτως γενέσϑαι: wo τεῦ ἐχεῖ τῷ πᾶς χαϑόλου ὄντι πρησδιορισμιῷ we ΕΟ 

τὸ οὔ ἀρνητιχὸν μόριον μόνον, οὕτως ἔδει χαὶ “τι τῷ τὶς μεριχῷ 

1.2 πῶς ποιοῦμεν xth.] οἵ. Ammon. fol. 0 τ 84. 14 προτάσεις scripsi: πρὸς ταύτας Ρ 
ο 

ws scripsi: 7s P 20 ἀπρδιοριστως P 21 οὐ χαλῶς] addendum εἰρῆσϑαι 

21 ἡμεῖς γὰρ χτλ.] ef. Ammon. fol. {{τ 25 τῷ superscr. P? 32 ψευδὴς πάντως 

nota addita transfert P 33 διδάξαν scripsi: διδάξας P 36 οὐχ addidi 

37. 38 τῷ scripsi: to P 3 



STEPHAN! IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 11.198] Vii 

προσδιορισμῷ πλεονάζειν τὴν οὔ ἄρνησιν χαὶ γίνεσϑαι οὐ τίς. πρὸς τοῦτο 
» ΄ Yo > o " 

λέγομεν ὅτι ἐξ ἀνάγχης ἔδει τὴν ἀπόφασιν γίνεσϑαι οὕτως ἢ οὐ τὶς ἢ 
7 

οὐϑεὶς 7 οὐδείς - τὸ GE οὐθεὶς ual οὔτε εἷς τὴν αὐτὴν δύναμιν ἐλ ἢ χαὶ 
SX ΄ \ > > \ > \ ᾿ SENN, \ \ y > NU ὩΣ 

πάλιν τὸ Οοὐὸξ εις XAl οὔοεξις TO αὗτο οὐνᾶνται. TO WEY ODY οὐ τις ὑδὲ ὅλως 

Ὑ yu 75 ἝΝ ἡ = ΄ - ᾿ > 

5 εἴρηται ἢ ἐν Ἑλληνικῇ χρήσει χεῖται" τὸ ὃὲ οὔτις ποιητιχόν: τὸ δ οὐϑεὶς 
τὺ χατοφοωνίσε οὐδὲ ἃ τῆς ‘tle ἄνϑρωπος βαδίζει". GAM μετὰ τὴς χαχοφωνίας οὐδὲ ἔστιν ἀπόφασις τῆς τὶς ἀνῦρωπος βαδίζει᾽. ἀλλὰ 
~ ars 5» ἢ 5 ar oie , Laue ἡπελ fon SOT. by > , . \ Nem 

τοῦ sic ἀριϑμητικοῦ ὀνόματος. ἀπελείφϑη τοίνυν ἐξ ἀνάγχης τὸ οὐδὲ εἷς 
σ \ ~ a)! \ f SQ 7 σ 7 > ~ 

OTED χατὰ χρασιν rf συναλοιφὴν γξγόνεν οὐόΞξις. OTED συγχειται EX τοῦ E 

~ 9 . ~ al ~ » 

ἀριϑμνητιχοῦ ὀνόματος τς τοῦ δέ συνδέσμου χαὶ τῆς οὔ ἀρνήσεως. 
γ΄ 5 ~ \ > ΄ ~ 

10 Kat ἐπεὶ ϑορυβεῖν εἴωϑεν τοὺς ἀχούοντας ἐπί τινων ὑλῶν τὸ οὐ πᾶς. 
Ἁ ~ SN a lod ς 5 

lL τῆς ἀδυνάτου ὕλης (ἐν γὰρ τῷ λέγει ιν "οὐ 
΄ 5 , \ / e Ψ >) UATOD εἰσάγει τὸν Sey OE Is 

~ 1G Ω ~ , σ \ δὴ \ ar 

πᾶς ἄνθρωπος ἵπταται᾽ δοχεῖ φαντασίαν παρέχειν ὅτι τὶς μὲν ἵπταται, τὶς δὲ 
oO wv τ 

ὉΠ ἵπτοαται" χαὶ πάλιν ἐπὶ τῇς ἀναγχαίας ὕλης τὸ “οὐ πᾶς ἄνϑρωπος ἀναπνεῖ᾽ 
Ἁ 

δοχεῖ σημαίνειν ὅτι τινὲς μὲν ἀναπνέουσιν τινὲς δὲ οὔ), ἐπεὶ οὖν τοιαύτην f. 5dr 

15 φαντασίαν ἐπὶ τῶν < ο ὑλῶν παρέχεται, εἴπωμεν χαὶ π περὶ αὐτοῦ. τὸ τοίνυν 

Pa 

D7 c 
δύο 0 

3 ~ Q? ᾿ , ΠΡΟ ~ \ 
ob πᾶς χαϑ᾽ αὑτὸ λεγόμενον ἐπὶ τῶν δύο ὑλῶν τῆς te ἀναγχαίας χαὶ τῇ 

ἀδυνάτου ἕπεται τῇ χαϑόλου ἀποφάσει. οἷον ἐπὶ μὲν τῆς ἀδυνάτου “οὐδεὶς 
» σ΄ ) τ ΟΕ YE ae Ass ) \ ach a7 2 
ἄνϑρωπος ἵπταται᾽ χαὶ “od πᾶς dvOpwnos ἵπταται᾽ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχουσιν" 

\ $ κω « 5 

συναληϑεύουσι γάρ" ἐπὶ δὲ τῆς ἀναγχαίας πάλιν “ οὐδεὶς ἀνϑρωπος ἀναπνεῖ, 
7 ~ ΄ ~ 2) LZ I> >) \ / 

90 οὐ πᾶς ἀνϑρωπος ἀναπνεῖ ἀμφότεραι ψεύδονται. ἐπὶ δὲ τῆς ἐνδεχομένης 
9 δ᾽ Ἂν Wd > wis c x PBN O07) Sean? ee STA ~ 

oby ἕπεται τῇ χαϑόλου ἀπο τ Wek χαϑόληυ ἀπόφασις ἐπὶ τῆς 
2 OA el ΨΦεύδετα!' ἢ λέγουσο “οὐδεὶς avd ος βαδίζει. oe ὕλης ἀεὶ ψεύδεται, οἷον ἢ γυσαι ᾿ οὐδεὶς ἀνϑρωπος βαδίζει 

δὲ λέγουσα “od πᾶς ἀνϑρωπος βαδίζει" ἀληθεύει. ὅτι δὲ ἀληθῶς τοῦτο 
- ΄ ἧς Υ, ΄ ΄ 

Neon 2% τῶν χαταφάσεων φανερόν: ὡς γὰρ ἔχει 7 μεριχὴ χατάφασις 
X ~ , 

25 πρὸς τὴν χαϑόλου χατάφασιν. οὕτως δεῖ χαὶ μεριχὴν ἀπόφασιν πρὸς τὴν 
& 7 > \ ~ ode UNIS ΕΣ Ne 

καϑόλου ἀπόφασ lv. Ht μὲν γὰρ USPLXT, χαταφασις STL τὴς ξνοξγημξνης ὕλης 

Ay Ν + y ° 

meta, τῇ χαϑόλου χαταφάσει" ἐχείνης μὲν γὰρ ψευδοῦς οὔσης αὕτη Φ δ 
ἀληϑής ἐστι. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων δύο ὑλῶν συνέπεται. “πᾶς μὲν γὰρ ἄν- 

ὕρωπος ἀναπνεῖ᾽ χαὶ “the τ ρου τος τος ἀυφότεραι ἀληϑεύουσιν: ἐπ 

80 δὲ τῆς ἀδυνάτου ὕλης ual 7 λέγουσα ̓  πᾶς ae τος ἵπταται᾿ ψεύδεται χα 
μερικὴ 7 λέγουσα τὶς ene ἵπταται᾽ ψεύδεται: ἀντιχειμένως γὰρ 

ἔχουσιν πρὸς τὴν χαϑόλου ἀπόφασιν. ὥστε χαὶ ἢ μερικὴ ἀπόφασις ἐπὶ 
τῶν δύο ὁλῶν ἕπεται τῇ χαϑόλου ἀποφάσει" ἐπὶ ὃὲ τῆς ἐνδεχομένης οὐ 

συνέπεται. ἐν οἷς χαὶ τὸ τρίτον πο ολτ χαὶ ἢ παροῦσα ϑεωρία σὺν ϑεῷ 

35 πληροῦται. 
p.17a88 “Emetdy εστὶ τὰ τὸ χαϑόλου τῶν πραγμάτων τὰ δὲ 

᾿ \ vy \ v TEN EN ΄ ¢ 

za Zxactov: τοῦτ ἔστι wsptxdv. τὸ γὰρ ἄτομον πολλὰ σημαίνει" σὴς 

- S. 2 4 οὐ τὶς cf. Ammon. fol. 19τ 5 τὸ δὲ οὐϑεὶς] τὸ μὲν οὐχ εἷς ὡς ἀμφίβολον παραι- 

τησάμενοι τὸ δὲ οὐ εἷς ὡς πρὸς τῷ ἀμφιβόλῳ xat χαχόφωνον Ammon. fol. 797 6 τῆς 

χαχοφωνίας scripsi: τὴν χαχοφωνίαν P 8 συναλοίφὴην corr. P?: συναλειφὴν Ρ' 

10 ἐπεὸ ϑορυβεῖν εἴωϑεν)] cf. Ammon. fol. 75¥ sq. 15 εἴπομεν P 18 δύναμην P 
36 Ἐπειδή scripsi, cf. p. 24,8 28,6: ἐπεὶ δὲ P 37 post μερικὸν addendum, ut vi- 

detur, καὶ ἄτομον 
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, od αἴ Ἁ > A oN { >] 7 i > A Nv , ἐᾷ ΄ ᾿ Ἧι ὩΣ 

μαΐνει γὰρ ual αὐτὸ τὸ xa) ἕχαστον, οἷον τὸν Σωχράτην (6 ἴα Σωχράτης 
Wa 4 ‘ >] ied ~ Ἁ » ὃ ~ 

χαὶ ἄτομον λέγεται χαὶ xa’ Exacta): δηλοῖ ὃὲ τὸ ἄτομον χαὶ τὸ δυσχερῶς 
3 oO , ΄ 

τεμνόμενον "ἢ τὸ μηδ᾽ ὅλως τεμνόμενον ὡς τὸ σημεῖον χαὶ τὸ εἰδιχώ- 
“ 

ἐνταῦϑα δὲ ua ἔἕχαστα ὧν 

z 3s 
TATOV εἶδος. ἱπὲν | ἀντὶ τοῦ WEOLKOD χαὶ ἀτόμου, f. 54v 

ao f / . \ 5 

5 ὅπερ δύναται μὲν τέμνεσϑαι, μετὰ ὃξ τὴν τομὴν οὐ σώξει τὸ πρότερον 

εἶδος. τοῦτο οὖν δυνάμει φησὶν ᾿ἐπειδὴ τῶν πραγμάτων τινὰ μέν εἰσιν 
χαϑόλου τινὰ δὲ μεριχά. 

p. 1105 Ἐὰν μὲν χαϑόλου ἀποφαίνηται ἐπὶ τοῦ χαϑόλου ὅτι 

ὑπάρχει! τι ἣ μή, ἔσονται ἐναντίαι at ἀποφάνσεις. ἐναντίας ἐχά- 

10 λεσεν ἀποφάνσεις τὰς χαϑόλου τ: χαὶ τὰς χαϑόλου ἀποφάσεις, ὅταν 

χαὶ τὸ ὑποχείμενον χαϑόλου ἐστὶ χαὶ 6 προσδιορισμὸς ioe εἴτε χατα- 
v » 

φατιχὺς εἴτε ἀποφατιχός: οἷον “nas ἀνϑρωπος βαδίζει. οὐδεὶς avilownos E 

2 é ξ 
Rie ? Fo NN 2 ΄ \ A — GE Q / Ρ 9} ὁ βαδίζει᾽. ἐναντίας ὃὲ ἐχάλεσεν τὰς τοιαύτας Ὁ εις, διότι ἐοίχασιν 

τοῖς ἐμμέσοις ἐναντίοις. ὥσπερ γὰρ τὰ ἔμμεσα ἐναντία, οἷον τὸ λευχὸν τὸ 

15 μέλαν, τὸ Depuov χαὶ τὸ doypov, Gus μὲν παρεῖναι ἀδύνατον χατὰ τὸν 
- to 2: 

αὐτὸν χρόνον ἐν τῷ αὐτῷ ὑποχειμένῳ ὁ ἃ ἃ οὔτ 
’, σ \ »] - “ 397 Ω͂ Q° τάσεις ἅμα μὲν ἀληθεῖς εἶναι ἀδύνατον, ἅμα ὃ 

ὡς χαὶ ταύτας τὰς ἘΠ 

é Soe ee ee δυνατόν. 
ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ἐνδεχομένης ὕλης ἀμφότεραι ψεύδονται, οἷον ᾿ πᾶς ἀνϑρωπος 

βαδίζει. οὐδεὶς ἀνῦρωπος βαδίζει᾽- ἐπὶ ὃὲ τῶν ἄλλων δύο ὑλῶν Ἷ wey 

20 πάντως ἀληϑὴς ἢ δὲ ὑοῦ: ἢ μὲν γὰρ χαϑόλου ἀπ es ἐπὶ. τῆς 

ἰναγχαίας ὕλης τ ὁ ἀληϑεύει ἣ ie “οὐδεὶς "σι Ὁ ἵπταται᾽, ἢ 

x χαϑόλου χαταφ ὙΠ ψεύδεται ἢ λέγουσα ᾿ πᾶς ἀνϑρωπος ἵπταται. 

ρ. 1106 Ὅταν δὲ ἐπὶ τῶν χαϑόλου μέν, uy χαϑόλου δέ, οὐχ ἔστιν 
το τον τ. τὰ μέντοι pe ve ἔστιν εἶναί ποτε ἐναντία. χαϑόλου 

25 ὡς μὴ χαϑόλου λέγει τὰς προτάσεις τὰς ἐχούσας τὸ μὲν ὑποχείμενον χαϑό- 
ἘΝ προσδιορισμὸν δὲ οὔ. ταύτας οὐ χαλεῖ ἐναντίας, διότι ποτὲ συναλη- 

ϑεύουσιν. εἶπεν ὃὲ τὰ δηλούμενα ex τῶν τοιούτων προτάσεων ποτὲ ἐναντία 

εἶναι αἰνιττόμενος τὰ ἄμεσα ἐναντία. ὅταν γὰρ αἱ τοιαῦται προτάσεις ἐπὶ 

τῶν ἀμέσων ἐναντίων Mga tae τὰ σημαινόμενα ἐξ αὐτῶν τὰ ἐναντία 
30 εἰσάγουσιν, οἷον ᾿ ἀριϑμὸς ἄρτιός ἐστιν. Bao ἄρτιος οὐχ ἔστιν᾽. ἐναντίαι ἐ. 55r 

υὲν γὰρ οὔχ εἰσιν, διότι συναληϑεύουσιν, τὰ μέντοι δηλούμενα ἐξ αὐτῶν 
ἐναντία εἰσίν. τὸ γὰρ οὐχ ἄρτιον σημαίνει τὸ περιττόν, τὸ δὲ περιττὸν χαὶ 
τὸ ἄρτιον δοχοῦσιν ἐναντία εἶναι. πάλιν ᾿ Σωχράτης ὕ a Soe ous 
ὑγιαίνει᾽, ἐπειδὴ τὸ οὐχ ona τὸ “νοσεῖν ae νόσος δὲ χαὶ ὑγεία φαί- 

35 vovtat οὖσαι ἐναντίαι. ὥστε τὰ δηλούμενα ἐξ αὐτῶν εἰσιν ἐναντία, ὡς 
ἔστιν ἐναντία νόσος χαὶ ὑγεία, χαὶ τὸ ἄρτιον χαὶ τὸ περιττόν. 
Ρ. 17011 Τὸ γὰρ πᾶς οὐ τὸ χαϑόλου σημαίνει ἀλλ᾽ ὅτι χκαϑόλου. 
ἐλλειπῶς αὐτῷ τὰ τῆς φράσεως εἴρηται. τὸ δὲ ὅλον τοῦτό ἐστιν ὃ πᾶς 

2 δυσχαιρῶς Ρ 16 lacunam indicavi; deest μὴ παρεῖναι δὲ ἀμφότερα δυνατόν vel si- 

mile aliquid 21 ὕλης] addendum, ut videtur, ψεύδεται 7 λέγουσα “οὐδεὶς ἄνϑρωπος 

dvanvet’, ἡ δὲ καϑόλου χαταφατιχὴ ἀληϑεύει ἡ λέγουσα ᾿ πᾶς ἄνϑρωπος ἀναπνεῖ΄. πάλιν ἣ 
Σ \ μὲν χαϑόλου ἀποφατιχὴ ἐπὶ τῆς ἀδυνάτου ὕλης 23 μὲν superser. P! 34.36 ὑγία P 

Ω ς wm Lee νον χὰ “ Ὕ oo ὡς Scripsi: ὅλως 1 
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προσδιορισμὸς 7 ὃ οὐδεὶς οὐ σημαίνει [γὰρ] χαϑολικήν τινα φύσιν ὥσπερ 

ἄνθρωπος, ἀλλὰ τὴν τοιάνδε σχέσιν σημαίνει τοῦ xa-cnyoponysven πρὺς TO 

ὑποχείμενον. οἷον “πᾶς ἀνϑρωπος βαδίζει" ἐν τούτῳ σημαίνε! WoL τὸ πᾶς 

ὅτι ae ὄντος τοῦ ὑποχειυμένου ἤγουν τοῦ ανϑρώπου τὸ βαδίζειν πᾶσιν 

ots ὑπὸ τὸν ἀνϑρωπον οὖσιν ἀτόμοις ὑπάρχει. ἔστι τοίνυν τὸ ὅλον τοῦτο 

τι τὸ πᾶς οὐ σημαίνει τινὰ χαϑολιχὴν φύσιν ὡς τὸ ἄνϑρωπος, ἀλλ᾽ ὅτι 
“4 2», ἐᾷ ~ 

χαϑύλου ὄντος τοῦ ὑποχειμένου σημαίνει τὸ χατηγορούμενον ὑπάρχειν πᾶσι 
' 

ety \ ¢ , ,_~ > > wie ~ 

τοῖς ὑπὸ τὸ ὑποχείμενον τελοῦσιν. ἐν οἷς σὺν ϑεῷ 7 παροῦσα πρδξις. 
‘ ‘ ‘ Η 

(Πρᾷξις .) 

= plow: an ~ Ε , + p. 17012 Ἐπὶ δὲ τοῦ χατηγορουμένου χαϑόλου τὸ χαϑόλου χατὴη- 
~ ἢ δον 5 , 

γορεῖν [καϑόλου] οὐχ ἔστιν ἀληϑές: οὐδεμία yap κατάφασις ἀλη- 
Ὡς . ἐξ 

ϑὴης ἔσται χαὶ τὰ ξξῆς. 

τὴν ἐπ \ \ >I Ἁ ~ ’ ~ 

Ilapadedmuds τὴν διαφορὰν τῶν προτάσεων ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου, ὅτι 
ΤΩ nn ΄ 4 > \ ” bite / ~ 

Ἢ ὡρισμένον ἐστὶν 7% ἀόριστον. ἀπὸ τῆς σχέσεως τοῦ χατηγορουμένου 
δὴ ΄ X \ 3 Ν ~ ~ wy , 

πρὸς TO ὑποχείμενον, ἔτι OF χαὶ ἀπὸ τῶν προσδιορισμῶν (ἄλλη μὲν γάρ 
ς 

[ΟἹ - 
ΑἿΣ ἜΝ vel v Ne \ awe > 

τασὶς ἢ λέγουσα ἄνθρωπος βαδίζει χαὶ ἄλλο εἶδος προτά oes 
SF 

My [9] τὶ < pe Al Ἐ{59) os 
€ ~ v Co 

πᾶς you πος βαδίζει) ζητεῖ τοίνυν, apd ye, ὥσπερ συνήφϑη ὃ προσδιορισμὸς 
id 

> 
~ ’γ’ ~ 

τῷ ὑποχειμένῳ ἡ πᾶς ἄνϑρωπως βαδίζει 
ΔΙ: , 4 

! χαὶι ξΞποιϊησε ἕτερον εἶδος πρήτάσξω ς 

~ g ’ ᾽’΄ x 

παρὰ τὸ ᾿ἀνθρωπος βαὸ (Cev’, | δυνατόν ἐστιν συνάψαι τὸν πρησδιορισμὼν τῷ f. 

χατηγορουμένῳ χαὶ ποιεῖν ἕτερον εἴδος προτάσεως, οἷον ᾿ πᾶς ἄνϑρωπος πᾶν 
~ ? \ 3 >) , Np ΄ 

ζῷον᾽. χαὶ ἀπ Sea ὅτι τοῦτο ἀδύνατον, διότι ψευδὴς ἢ τοιαύτη πρό- 

δὴ 7 ἔχουσα =) χαϑόλου προσδιορισυὸν ἐν τῷ χατηγορουμένῳ. τασις, φημὶ ρισι 
5 7 ~ , ε 

ἀλλὰ πρῶτον εἴπῶμεν πύσαι ΤΩΝ αἱ τοιαῦται προτάσεις at χαϑόλου 
4 Cc ,~ \ 

προσδιωρισμέναι at ἔχουσαι ἁπλῶς τὸν προσδιορισμὸν πρὸς τῷ διορισμῷ. 
δι 

ὶ 

- 

\ \ Ὁ + vs > 

ν usy γὰρ ὁ πρησδιορισμοί" πολυπλασιαζόμιενοι OUTOL γίνονται τοίνυν tc. εἰσ ( 

ποιοῦσι LS προτάσεις" τετράχις γὰρ τέσσαρες IC. ἀναγχη γὰρ τὸ ὑποχεί- 
Ὑ ~ > ~ ~ 

μενον ἔχειν ἕνα τούτων THY προσδιορισμῶν, τὸ δὲ χατηγορούμενον τετραχῶς 
τ ἢ ὡς ὑπογέγραπται. 

a ~ 

Λέγει τοίνυν ᾿Αριστοτέλης ὅτι τῷ χατηγορουμένῳ οὐ συναπτέον τὸν 

1 yap delevi 11 χαϑόλου delevi 13. 14 ὅτι 7 Diels: 7 ὅτι P 11 ζητεῖ 

~ πᾶς ἄνϑρωπος πᾶν ζῷον τὶς ἄνϑρωπος πᾶν ζῷον 

οὐ πᾶν ζῷον οὐ πᾶν ζῷον 

τὶ ζῷον τὶ ζῷον 
> X ~ 3 Ὧν  “-" 

οὐδὲν ζῷον οὐδὲν ζῷον 

+ 
ov πᾶς avdpwros πᾶν ζῷον οἱ ζῷον on o τὰ wy Ὁ - => -- Ἑ ΓΞ °° υ ΕἸ R « 

>? ~ -- > = »"» 
ov πᾶν ζῷον οὐ πᾶν ζῷον 

τὶ ζῴον τὶ Cudov L 

οὐδὲν ζῷον οὐδὲν ζῷον 

29 

seripsi: τί P 20 οἷον scripsi: ot P 23 εἴπωμεν scripsi: εἴπομεν P 27 τούτων 

τῶν scripsi: τοῦτον tov P 29 τῷ χατηγορουμένῳ seripsi: τὸ χατηγορούμενον P 
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A 

χαϑόλου προσδιορισμόν. διότι ψευδεῖς γίνονται at χαταφάσεις. πρὸς τοῦτο 
/ 

λέγομεν ὅτι ἀληϑὲς μέν ἐστι τὸ deve (opevov ἀλλ᾽ (ody) ὅσον ἐπὶ τούτων. o7 o- 

ιδὴ χαὶ ἄλλαι προτάσεις ψευδεῖς γεγόνασιν. οἷον πᾶσαι al χαταφάσεις 
\ 

ξ 

\ ~ 

t τῆς ἀδυνάτου ae χαὶ πᾶσαι at χαϑόλου χαταφάσεις te ual ἀποφάσεις 

ὦ. ὦν My 

1 

\ a 7 [τό τ \ \ 

Tl THs ded leas ὕλης. ὅσον οὖν πρὸς τὸ ἀληϑὲς xat 
\ 5 

τας ἄλλας ἔδει Ἐκ πλλξουηο χαὶ μὴ αὖνον ταύτας. ει 

C 

» ad 

oa 
--Ξ 

2 ὦ 

ς 

ALS" 

o “γ x R cet 

ee ἈΕῚ ἢ = ἐχείνας δεξόμεῦα, 
\ , 5 e 

διὰ τί μὴ καὶ ταύτας; λέγομεν οὖν ὅτι εἰ χαὶ εὑρεϑῶσιν ext τούτων τῶν 
oe τιγες us ren Cae if ¢ ΓΝ he ~s 

προτάσεων ἀληϑεῖς τινες sy ὡς ἢ λέ we σα πᾶς ἀἄγϑρωπ τος τὶ ζῷον 
Divi γ id pe μι f 2) ὡς P Gn Bim > ἐστιν᾽ χαὶ “nic ἄνϑρωπος οὐ πᾶν ζῷόν Bot’, ἀλλ᾽ ὅμως διὰ δύο αἰτίας οὐ 

΄ ΄ - \ \ ° ΒΝ 

10 δεξόμεϑα τὰς τοιαύτας Re πρῶτον μὲν AS τὸ περιττόν: τὸ αὐτὸ 
id yap σημαίνει pot λέγουσαι ᾿ πᾶς ἐπ ζῷόν ἐστι᾿ χαὶ ᾿ πᾶς ἄνϑρωπος τὶ 

ζῷόν dott’. | πρὸς δὲ τῷ περιττῷ εὑρεϑήσεται χαὶ ἄχρηστος πρὸς συλλο- εἰ ὅδε 
ΡΥ - v 

γιστικὰς υξϑόδους. οἷον ἔστω τις Gy os es πλοχὴ ee ΤῚ “ ποῖς ἄνϑρωπος 

τὶ ζῷον, τὶ ζῷον οὐσία. ἀσυλλόγιστος γέγονεν ἢ τοιαύτη πλοχή. 7 γὰρ 

15 δευτέρα πρότασις μεριχή ἐστι" Ba δὲ εὑρίσχεται ἢ μείζων πρότασις με- 
» ε 2 ~ , ΄ ριχή, ἀσυλλόγιστος 7 τοιαύτη πλοχὴ εὑρεϑήσεται ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι 

ὡς σὺν ϑεῷ ἐν τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς μαϑησόμεϑα. ἐπεὶ τοίνυν ἄχρηστός ἐστιν 

ἢ τοιαύτη πρότασις πρὸς ΠῚ neta δον. εἰχότως οὐ δεξόμεϑα αὐτήν. 

χαὶ τοῦτο μὲν περὶ τῶν δὶς pedi υένων προτάσεων. 

90 ᾿Αριστοτέλης δὲ ἐφεξῆς τὴν διαφορὰν τῶν ἀντιϑέσεων τῶν ἐν ταῖς 
΄ ς ΄ D> oyu ἊΝ x > ΄ ᾿ - q? 

πρητάσεσιν ϑεωρουμένων παραδίδωσιν. εἰσὶν ὃς αὗται ὃ. μία μὲν τῶν xat 
“ ΄ Ψ 7C Ξ CANS ASE ΣΟ (Cer v we 5 ὧν» >] > 

ἕχαστα πον το τᾷ ts ᾿Σωχράτης βαδίζει, Σωχράτης οὐ βαδίζει᾽, dev- 
BSS 9 Pay eae τέρα δὲ τῶν ἐναντίων nas ἀνῦρωπος βαδίζει, οὐδεὶς SELES τς et * τρίτη 

τῶν ὑπεναντίων. εἴτε ἔχουσι μεριχὸν προσδιορισμὸν εἴτε οὐχ ἔχουσιν, ὡς 

τὸ [ἡ] ᾿ἄνϑρωπος βαδί 
‘od πᾶς ἀνϑρωπος βαδί 

nw σι ἐπε ει (ἄνϑρωπος οὐ τ τ ἢ ‘tis ἄνϑῦρωπος pico. [ἡ] 
et’, χαὶ Γ ἣ τῶν ἀντιφατιχῶς μαχομένων. χαὶ 

χαλεῖ τὴν μὲν ἀντιφατιχῶς FOE ἔγην ἀντίϑεσιν. ὅταν ἢ μέν ἐστι χαϑόλου 7 
δὲ μεριχή, χαὶ ἢ μὲν χαταφατιχὴ ἣ δὲ ee ἀντίφασιν" οἷον “ πᾶς ἄν- 
ὕρωπος βαδίζει, οὐ πᾶς Ay eos βαδίζει᾽ . τὶς ἄνϑρωπος βαδίζει, οὐδεὶς ἄν- 

30 ὕρωπος βαδίζει" ἔτι δὲ χαὶ τὴν ἀντίϑεσιν τῶν xa? ἔχαστα προτάσεων © Xw- 
χράτης [ΕΗ Σωχράτης οὐ see . ταύτας χαλεῖ ἀντιφατιχῶς μάχεσθϑαι, 
διότι χαὶ ἐπὶ παντὸς χρόνου χαὶ ἐπὶ πάσης ὕλης μερίζουσιν τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ 

ψεῦδος. τὴν ὃξ φερομένην ἀπορίαν ἐπὶ τοῦ μέλλοντος χρόνου περὶ τῶν xa? 
‘ 

5 “ 3 C > κω, \ δὶ > ΄ 2 , \ 9\ f 

ἕχαστα ἀντιϑέσεων αὐτὸς ἀπορεῖ χαὶ τὴν ἀπορίαν ἐπιλύεται. τὰς δὲ χαϑόλου 
85 προτάσεις ἀποφατιχὰς χαὶ χαταφατιχὰς λέγει ἐναντίως μάχεσϑαι. διὰ τί δὲ 

ἐναντίαν ἐχάλεσεν τὴν τοιαύτην ἀντίϑεσιν ἐν τοῖς προλαβοῦσιν εἴρηται. τὴν 
δὲ ἐναντίωσιν τῶν μβεριχῶν προ τ ον (χαὶ τῶν) ἀπροσδιορίστων | χαλεῖ £.56v 

παραχατιὼν ὑ ὑπενᾶν τίαν. διό τι ὑπὸ τὰς ἐναν τία ας εἰσίν" οἷον TLS μὲν ὑπὸ τὴν πᾶς, 

9 2 ovy addidi, cf. v.6 et Ammon. fol. 84v sq. 3 zat scripsi: at P 5 ἐνδεχομένης. 

scripsi: ἀδυνάτου P 12 ἄχρηστος scripsi: ἀχρήστοις P 17 ἐν τοῖς Avahutixotcs] 
Anal. pr. Α 4 p. 26430 25 7 primum et tertium delevi ἄνθρωπος οὐ βαδίζει 

addidi 26 ἀντιφατιχῶς scripsi: ἀντιφατιχὴν P 37 (zat τῶν» ἀπροσδιορίστων 

seripsi: ἀπροσδιόριστον P 58 ὑπεναντίαν scripsi: ὑπεναντίας P; ceterum hoe verbum 

in Aristot. de Interpr. libro non oceurrit 
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7 ~ Δ c \ , κι or 5 e ᾿ τ 

οὗ πᾶς δὲ ὑπὸ τὴν οὐδείς. χαὶ αὕτη ἐστὶν 7 διάχρισις τῶν ἐν ταῖς προ- 
‘ 

΄ >) swe \ ~ ~ , , 

τάσεσιν ἀντιϑέσεων. “« Φ ὁ xal τὴν τῶν μεριχῶν προτάσεων. διὰ τί δέ. 
\ χατὰ τὴν λέξιν μαϑησόμεϑα. 

ρ. 110υ14 Οὐδεμία γὰρ κατάφασις ἀληϑὴς ἔσται, ἐν ἢ τοῦ κατηγο- 
5 ρουμένου χαϑόλου τὸ χαϑόλου χατηγορηϑήσεται, οἷον ἔστι πᾶς ἄν- 

ϑρωπος πᾶν ζῷον. οὐδεμία κατάφασις εἶπεν ἀντὶ τοῦ πρότασις, ἐχ τοῦ 

χυριωτέρου τὴν ὀνομασίαν ποιησάμενος" ἐὰν γὰρ χατάφασις οὐχ ἔστι, πολλῷ 

υᾶλλον οὐδὲ ἀπόφασις. ἣ γὰρ ἀπόφασις μόνῃ τῇ οὔ ἀρνήσει ϑέλει πλεο- 

νάζειν τῆς χαταφάσεως, (ὡς) πολλ wane ἡμῖν εἴρηται. 

10 p.17033 Εἰ γὰρ αἰσχρός, καὶ οὐ χαλός" χαὶ εἰ γίνεταί τι, καὶ οὐχ 

ἔστιν. ἐνταῦϑα βούλεται ἀποδεῖξαι ὅτι αἱ ψεριχαὶ προτάσεις ταῖς ἀπροσ- 

διορίστοις τὴν αὐτὴν ἔχουσι δύναμιν. ἐπιχειρεῖ δὲ διχῶς, ἔχ τε τῶν 

ἐναντίων χαὶ ἐχ τῶν γινομένων. ἐχ μὲν τῶν ἐναντίων οὕτως εἰ ἀληϑὲς 

εἰπεῖν ὅτι ἄνϑρωπος χαλός ἐστι, χαὶ πάλιν αὐτὸ τοῦτο ὅτι ἄνϑρωπος αἰ- 

15 σχρός ἐστι" τὸ δὲ αἰσχρὸς δῆλον ὅτι οὐ χαλὸς σημαίνει. ἀληϑὲς (δὲ) ἄρα εἰπεῖν 
\ 

ὅτι avOpwros [οὐ] χαλός ἐστιν, οἷον διὰ τὸν ᾿Αχιλλέα ἣ Naleee χαὶ 

ἀκηϑὲς εἰπεῖν ὅτι ἄνϑρωπος αἰσχρὸς διὰ τὸν Θερσίτην, ὅπερ πάντως ση- 

μαίνει τὸ οὐ χαλός. συναληϑεύουσιν ἄρα αἱ προτάσεις" εἰ ὃς συναληϑεύουσιν, 

a7, ΓΝ ὅτι οὐχέτι ἀντίφασις, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχουσιν ταῖς πος 

90 προτάσεσιν ἀποφατιχαῖς χαὶ χαταφατιχαῖς. ἐν οἷς τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα. 

τὸ δὲ δεύτερον ἐπιχείρημα ἐστιν ἐχ τῶν γινομένων οὕτω mace usvov" εἰ 

ἀλκηϑὲς εἰπεῖν ̓  ἼΘΙ ἐστι᾿ διὰ τὸν Ἴδη ὑπάρχοντα, πάλιν ἀληθὲς εἰπεῖν 

ὅτι ἄνϑρωπος odx ἔστι διὰ τὸν γινόμενον χαὶ χυοφορούμενον: τὸ γὰρ 
; 

πρι μεν οὔπω ἔστι. Tae ξεύουσιν ὅρα: ὡς Se a oe ιν ἀντί- 
> fa 

πότος ἀπόφασις τῇ τρῶν οὐ ἀποφάσει. : ἐνταῦϑα τοίνυν Cnr τεῖται περὶ hee f. 57r 

ἀπροσδιορίστου ἀποφάσεως, apt Ye τῇ χαϑόλου SEE ἰσοδυναμεῖ ἣ τῇ 

μερικῇ ἀποφάσει. περὶ μὲν γὰρ τῆς χαταφάσεως οὐδὲ εἴς λόγος: πᾶσιν 

γὰρ 7.0} ὅτι ἢ μεριχὴ χατάφασις ual ἢ ἀπροσδιόριστος τὴν αὐτὴν δύνα- 

30 uty ἔχουσιν, οἷον ὁ τετι βαδίζει. τὶς ἄνϑῦρωπος βαδίζει᾽, χωρὶς τοῦ ἄρϑρου 

δηλονότι. περὶ δὲ τῆς ἀπροσδιορίστου ἀποφάσεως τ: εἴται, APA γε τῇ χα- 

ϑόλου ἀποφάσει ἕπεται ἢ τῇ μερικῇ ἀποφάσει. καὶ of μὲν λέγουσιν τῇ 
σ 

χαϑόλου ἀποφῦσ ει ἕπεσϑαι, αὐτὸν τὸν ᾿ριστο έλη τς παραφέροντες. 

λέγει γὰρ ἐν ἄλλοις χαὶ φαίνεται KEXpyPEVOS ταύτῃ ἀντὶ τῆς χαϑόλου ἀπο- 
~ \ 4 

35 φάσεως, ὡς ἐν τῷ Περὶ ψυχῆς εἶπεν “οὐχ ἔστιν αἴσϑησις παρὰ τὰς πέντε 
΄ μ᾿» » > [4 nt 

αἰσϑήσεις᾽, τοῦτ᾽ ἔστιν “οὐχ ἔστιν οὐδεμία αἴσϑησις τοῦ τὰς πέντε αἱ- 

σϑύήσεις᾽ - χαὶ πάλιν ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει ᾿ οὐχ ἔστι χίνησις παρὰ τὰ χι- 
| il | I ΙΞ i 

2 lacunam indicavi: addendum fort. δεῖ δὲ συλλαβεῖν thy τῶν ἀπροσδιορίστων 4 ἔσται 

Scripsi, cf. p. 29,12: ἐστι P 9 ὡς addidi 12 ee εἴ 3 χτλ.] οἵ. Ammon. 

fol. 97τ sq. 15 δὲ addidi 16 οὐ delevi Νηλέα] Νιρέα Ammon. fol. 93¥ 97v 

18 καλός scripsi: χαλῶς P 21 οὕτω scripsi: τὸ P 32 ἕπεται scripsi: ἕπεσθαι P 

32. 33 τῇ -- ἀποφάσει scripsi: τὴν --- ἀπόφασιν P 35 ἐν τῷ Περὶ Ψ een ΓῚ p. 424022 

37 ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει] ΓῚ p. 200082 37 χινούμενα] πράγματα Aristoteles, cf, 

Ammon. fol. 911 
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νούμενα᾽. λέγομεν οὖν ἡμεῖς ὅτι πάντως τῇ poe χῇ ἀποφάσει ἕπεται. 
πεται τῇ χαϑόλου ἀποφάσει, ὥσπερ 

ἀδυνάτου ὕλης χαὶ τῆς ἀναγχαίας ἐξ ἀνάγχης χαὶ αὕτη ὡς ἕπομ, 
ὑεριχῇ ἀποφάσει ἕψεται χαὶ τῇ χαϑόλου ἀποφάσει" ἐπὶ ὃ ὲ 

υεριχὴ ἀπόφασις. ὡς aie οὐχ ἕπεται τῇ χαϑόλου ἀπο- 
\ / 

μὲν γὰρ τ οὐ see et, ἢ G8 χαϑόλου ψεύδετα!), εἰχότως ἢ 

¢ an 

t 
‘ 

_— ~ —_ - - 
τρησοιορίστοης ἀπόφ ts οὐχ 

‘ 

Ξ πεται τῇ χαϑόλου ἀποφάσει. ἣ μὲν γὰρ 
᾿ ? γουσα “addete ae τος βαδίζει δμολογουμένως ψεύδεται, by 68 λέγουσα 

~ "¢ >I . ~ 

πᾶς ἄνϑρωπος βαδίζει᾽ ὁμολογουμένως ψεύδεται). ἢ δὲ λέγουσα “οὐ πᾶς ἄν- 
ὕρωπος βαδίζει᾽ ἀσν μι ον ἀληϑεύει. ὥστε det ἕπεται ἢ ἀπροσδιύριστος 

‘ 

>. x ΄ ~ ΄ ἀπόφασις τῇ μεριχῇ ἀποφάσει. 7 δὲ μεριχὴ ἀπόφασις χαὶ 7 μεριχὴ κατά- 

φασις ἀντιφατιχῶς οὐ ἐν ηνται. ea γὰρ ἀντιφατιχῶς μάχεσϑαι ἐχείνας 

τὰς προτάσεις, αἵτινες ἐπὶ παντὸς χρόνου χαὶ ἐπὶ πάσης ὕλης μερίζουσι τὸ 

ῶ» Cc 10) ° Φ wy . ἀχηϑὲς | χαὶ τ a7, 

συναληϑεύουσαι ἐπὶ τ ἐνδεχομένης ὕλης ἀντιφατιχῶς οὐ λέγονται μά- 
χεσϑαι. τὰ δὲ ἐπιχειρήματα "Agta τοτέλους δῆλον ὅτι ἐπὶ τῆς vievoncone 

ὅλης ἐλήφϑησαν- σχοπὸν γὰρ εἶχεν͵ μόνον αὐτὸ τοῦτο δεῖξαι ὅτι ἀντιφατιχῶς 
- > ΄ > -ξ 

οὐ ᾶχῆνται. ἔν οἷς 7 πρᾶξις. ΕΣ 

p.17b38 Φανερὸν δὲ ὅτι χαὶ μία ἀπόφασις μιᾶς καταφάσεως" τὸ 

vio αὐτὸ δεῖ ἀποφῆσαι τὴν ἀπόφασιν ὅπερ χατέφησεν ἣ χατά- 

΄ ~ ia 

? ΞΖ =~ ~ Yp_ ~ ΄ Nie Ite ~ 5] 

Επεξελϑὼν πᾶσι τοῖς εἴδεσι τῶν προτάσεων χαὶ δείξας. ποῖαι ἄντι- 

h χαὶ ποῖαι ὑπεναντίως xat [ὑφ My < R < εἰ 5 Vv) φατιχῶς λέγονται υάχεσϑαι ποῖαι ὃ 

ποῖαι λέγονται xa? Exacta, ἐντεῦϑεν AIOE τι ἐχ τῶν εἰρημένων συνάγει. 

ἔστι ὃὲ τοιοῦτον πόρισμα ὅτι φανερὸν γέγονεν 2x τῶν εἰρημένων ὡς μία 
χατάφασις μιᾷ προτάσει ἀντιφατιχῶς μάχεται. χαὶ πῶς τοῦτο ex τῶν εἰρη- 

i i 

μένων συνάγεται: ἐδόχουν γὰρ μιᾷ χαταφάσει, φέρε εἰπεῖν τῇ χαϑόλου, δύο 

προτάσεις μάχεσϑαι, ἥ τε χαϑόλου ἀπόφασις χαὶ ἢ μερικὴ ἀπόφασις, ἄλλη 
ὀευία: ἐδείξαμεν τ τὴν BNE ἀπόφασιν ἰσηοδυναμοῦσαν τῇ 

μεριχῇ ἀποφάσει. ἀλλὰ τούτων 7 μὲν χαϑόλου ἀπόφασις οὐ πάντῃ ἐμάχετο" 
συνεψεύδετο γὰρ ἐπὶ τῆς a δεχομένης ohis τῇ χαϑόλου χαταφάσει. χατα- 

: ε 

asic 7 λέγουσα ᾿ οὐ πᾶς ἄνθρωπος ἀντιφατιχῶς a λέλειπται ἄρα μία πρό 
μαχομένη" χαὶ γὰρ ἐπὶ παντὸς χρόνου χαὶ ἐπὶ πάσης ὕλης μερίζει τὸ 
ἀκηϑὲς χαὶ τὸ ψεῦδος. πάλιν τῇ μερικῇ χαταφάσει, φημὶ δὴ “tle ἄνϑρωπος 

βαδίζει᾽. δύο προτάσεις ἐδόχουν panes ἥ τε χαϑόλου ἀποφατιχὴ ual 7 
we) 5 

υεριχὴ ἀποφατιχή. GAN ἣ μὲν μερικὴ ἀποφατιχὴ συνηλήϑευεν ἐπὶ τῆς 

hov οὖν ὅτι χαὶ αἱ ἀπροσδιόριστοι προτάσεις fF. 57v 

8. 9 ἡ -- ψεύδεται delevi 15 συναληϑεύουσαι scripsi: συναληϑεύουσιν Ρ 17 αὐτὸ 
i 7 « ᾿ 1 P 

τοῦτο scripsi, cf. Ammon. fol. 94r: αὐτὸ tod P 25 πόρισμά τι χτλ.] οἵ. Ammon. 

fol. 99v 27 πῶς Ammonius: ποῦ P 
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> USN 5 /~ . 

ἐνὴξ ἐχομένης ὕλης, ὡς ἀποδέδειχται" ἢ ie λέγουσα ‘tle ἄνϑρωπος Bade (Cer’ 
\ ¢ ~ ~ 

χαὶ ἢ λέγουσα “οὐ πᾶς ἀνϑρωπος βαδίζει᾽ ἀληϑεῖς εἰσιν. «  Ξ ἐπὶ τῆς 
PAINS 4 A td ΠΟ RR arn, x a < >) ΒΩ ons Grae ὕλης χαὶ τῆς ἀναγχαίας | ἢ μὲν μεριχὴ χατάφασις ἀληϑεύει, ε ὅϑε 

ς Vv 5 ~ ic Ὁ 

οἷον “tle ἄνῦρωπος Paster, τὶς ὄἄνϑρωπος ἀναπνεῖ. ἢ δὲ χαϑόλου NSS 
ἌΝ Ὁ af ! TN ied +9 Δ 5 ἐπὶ Exatépa τῶν ὑλῶν ψεύδεται, ἥ τε λέγουσα ‘obdels ἄνϑρωπος avarvet’, χαὶ 
Che ~?) Ἂχ ~ - v 

οὐδεὶς eo Bua περιπατεῖ. ἐπὶ δὲ τ 
at X 

ς ἀδυνάτου ὕλης τὸ τυ ahi ἣ 

μὲν χαϑόλου ἀπόφασις ἀληϑεύε! 7 i λέγουσα * οὐδ εὶς ἄνϑρωπος ἵπταται᾿ Ὁ Ὲ ἡ 

TH ὃὲ χαῦ᾽ ἔχαστα χαταφάσει μία αὐτόϑεν ee τες: οὐ γὰρ ἔχει 
ve > ΄ > Ν 

ἄλλην επροοὺ τὴν aoxodaay a pene οἷον ἢ ᾿Σωχράτης βαδίζει 

10 μιᾷ προτάσε St μάχεται τῇ λεγούσῃ “Σωχράτης οὐ βαδίζει: Bo & ἀποῦδέδειχται 
σ \ 

ὅλως yy εἶναι ἀπός φαᾶσις. τὺ ἄρα γέγονε ν ὅτι υιᾷ προτάσει μία πρό- 

τασις ἄντιφ οατιχὼς μάχεται. ἐν οἷς τὸ πρῶτον χεφάλαιον. 

ὮΝ 

Δεύτερόν ἐστι χεφάλαιον ἐν ᾧ παραδίδωσι τοιοῦτον SEDC, Ome 

σχεδὸν χαὶ ἐν τῷ A τμήματι arene “ev. ἔστι δὲ τοῦτο, πότε TH 

15 ἀληϑεῖ ἐστι μία χατάφασις χαὶ μία ἀπόφασις. ἘΠ: δὲ οὐχ ἔστι μία. τοῦτο 
, ~ ~ ~ — 

&. διαφέρει τὸ νῦν meezan agama τ: (τοῦ) ἐν τῷ ἃ τμήματι; 
, \ 

τι ἐν μὲν τῷ ἅ τμήματι τὴν διαφορὰν τῶν ἁπλῶν λόγων χαὶ σὺυν- 

ϑέτων παραδέδωχεν, ἐνταῦϑα ὃὲ αὐτὸ ποτῷ xav? αὑτὸ [εἰ] διορίζεται, τὸ 

πότε ἐστὶ μία ἀπόφανσις, ἵνα ἔχῃ πρότασιν μαχομένην ἀντιφατιχῶς. φησὶ 
20 τοίνυν ὅτι, ἡνίχα sic τῶν ὅρων ὁμώνυμος > οὐχ ἔστι μία πρότασις. χαὶ 

τὴν αἰτίαν φησὶν ὅτι ἀντιφατιχῶς ἄλλην ταύτῃ ἀδύνατον μάχεσϑαι. συνα- 

ληϑεύουσι 0 at λέγουσαι “Atac βαδίζει᾽ χαὶ “Atas οὐ βαδίζει᾽ ἐπ᾽ ἄλλου 
Noy , > OX > y σ᾿ CRAY, Nor 

χαὶ ἄλλου λαμβανόμεναι. εἰ 6& οὐχ ἔστιν εἷς τῶν ὅρων ὁμώνυμος 7 

Sroxetuevos 7) ὃ χατηγορούμενος, πάντως μία ἐστὶ χατάφασις, χαὶ διὰ τοῦτο i | it \ 9 ' i ? 
Sze \ y Ἃ 4 Dis = = ee ἿΝ ΝΕ > νι Fame " 

25 ἕξει χαὶ ey πρότασιν ἀντιφατικῶς μαχομένην, οἷον “Lwxpatys βαδίζει, 

Σωχράτης οὐ βαδίζοι᾽ . ἐὰν ἕν τι σημαίνει τὸ Σωχράτης. 
Ὁ ~ Vv ~ - σ Ρ' 1818 Ei δὲ δυεῖν ἕν ὄνομα χεῖται, ἐξ ὧν μὴ ἔστιν ἕν, οὐχ Φ 

Vv: ’ὔ 9, x ἊΝ > \ 5) [4 Pa 

ἔστι μία πρότασις. ΕΠ τοίνυν αὐτὸς τὸ ΠΟ esi ua ἐπὶ ἀνθρώπου 

χαὶ ἵππου" φησὶ | τοίνυν ἐχέτωσαν τὐϑρῦπος χαὶ ἵππος χοινὸν ὄνομα τὸ ἡ ὅϑν 

80 ἱμάτιον, χαὶ ἢ πρότασις τοίνυν ἥ λέγουσα “τὸ ἱμάτιον λευκόν ἐστι᾿ τοῦτο 
V4 og ΝΟΣ fe 3) νι ς DL O7 

σημαίνει, OTL χαὶ ἵππος λευχός ἐστι χαὶ avvownos λευχός ἐστιν. αὗται ὃς OVO 

προτάσεις τυγχάνουσιν οὖσαι. ὥστε οὖν xal ἢ πρώτη ἣ λέγουσα “τὸ ἱμάτιον 

λευχόν got’ ἢ δύο σημαίνει ἢ οὐδέν: οὐ γὰρ δυνατόν ἐστι τὸν ἄνϑρωπον 
~ > Nig Oe N \ σ᾿. Nig Ἣν σ \ 2 ol [4 

nal ἵππον εἶναι ἣ τὸν ἵππον χαὶ ἀνϑρωπον, ἵνα χαὶ μίαν εἴπωμεν προτασιν 
ks " ΄ CHENG ity Pe , 3 ? > > \ NIN μ᾿ 

85 τὴν λέγουσαν ‘td ἱμάτιον λευχόν ἐστιν᾽. ἐν οἷς ual τὸ δεύτερον χεφάλαιον. 

Ἐφεξῆς δὲ xal περὶ τῆς ἀντιφάσεως ἀπορεῖ τῆς xa? ἕχαστα, πῶς 
χ fiers 

ἐπὶ τοῦ μέλλοντος χρόνου λέγεται μερίζειν τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ ψεῦδος, 

2 ἀληϑεῖς εἰσιν seripsi: ἀληϑὴς εἶναι P 2 lacunam indicavi; sententia haec fere po- 

stulat καταλέλειπται ἄρα μία πρότασις ἡ χαϑόλου ἀπόφασις ἀντιφατικῶς μαχομένη. ἐπὶ γὰρ 

THS XTA.  ἵπταται] addendum est ἡ δὲ μεριχὴ κατάφασις ψεύδεται ἡ λέγουσα τὶς ἄν- 

ὕρωπος ἵπταται 10 βαδίζει] addendum 7 γὰρ οὐ Σωκράτης βαδίζει, cf. p. 10,15 

13 Δεύτερον] 6 P 14 ἐν τῷ ἃ τμήματι] c. 6 p. 17ad4 15 πότε δὲ οὐχ ἔστι μία 

scripsi: μία δὲ οὐκ ἔστι πότε P 16 τοῦ addidi 18 ef delevi 19 ἔχῃ seripsi: 
Fi ͵ a as 4 Ἢ 

ἕξη P 21 ταύτῃ scripsi: ταύτην P ἢ 

Comment. Arist. XVII 3. Steph. de Interpr. 9 
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\ ‘ 5" , δ Ἂν τα ~ ~ ~ ~ 

χαὶ τὴν ἀπορίαν ἐπιλύεται. ἀλλ᾽ ἀρχεῖ ταῦτα τῇ παρούσῃ ϑεωρίᾳ. πῶς 
\ ~ ~ ΡΣ c 4 / \ ~ ~ μι ~ 

γὰρ τοῦτο ποιεῖ, ἐν ἑτέρᾳ Dewpia σὺν ϑεῷ μαϑησόμεϑα. σαφοῦς ὃὲ τῆς 
\ fe Vv , ~ “5 3 ~ ~ , > 

λέξεως οὔσης χαὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῇ χαλῶς ϑεωρηϑέντων ἐν τούτοις 

τήνὸΞ τὴν παροῦσαν πρᾶξιν χαταπαύσωμεν. 

5 (Πρᾶξις 6.) 

a " we 
9. 18298 Ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ὄντων xal γενομένων avayxy THY ᾿ WS 

΄ 

χατάφασιν ἣ τὴν ἀπόφασιν ἀληϑῆ εἶναι ἢ ψευδῇ χαὶ τὰ ἑξῆς. 

, ΄ \ Ψ “4 

Διαχρίνας 6 σαφεσ TATA TE χαὶ ἀχριβέστατα Tv 

, \ id a σ 2) Sse " 5 \ 

TOUTWY τὴν υὲν χαλέσας UTEVAYTLAV, αἰτινες Οὐχ GEL USOLLOVGL TO apes 
Vv \ om ~ + ¢ 

10 χαι τὸ τ 9S ἀλλὰ τον TOUT ECOTLY αἱ μεριχαὶ TOT TAGELS χαὶ 
‘ 

αἱ ἀπροσδιόριστο!, τὴν δὲ χαλέσας ἐναντίαν, φημὶ δὴ τὴν χαϑόλου apes 

τὴν χαταφατιχὴν χαὶ τὴν ἀποφατικήν, αἵτινες πάλιν ἐπὶ τῆς ἐν 1B Ota 

ὅλης συμψεύδονται, we δὲ λοιπὰς ἀντιϑέσεις τήν te τῶν xa? Exacta χαὶ τὴν 

υάχην τῆς μεριχῆς πρὸς τὴν χαϑόλου εἴτε χαταφ ae (εἴτε ἀποφατιχῆς) εἰπὼν 

15 ἀντιφατιχῶς μάχεσθαι. ταῦτα οὖν πάντα εἰπὼν διὰ τῶν πρρλο ζητεῖ 
> 

νῦν χαλῶς ὅτ' ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων τριῶν ἀντιϑέσεων ἐπὶ μὲν τῶν τριῶν 
| es a Vea 

χρόνων ὡσαύτως ἕξουσιν | χατὰ τὸ μερίζειν τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ ψεῦδος ἢ £59 

τὸ συναληϑεύειν 7 τὸ συμψεύδεσϑαι" ἐπὶ δὲ τῶν zal Exacta ἐπὶ μὲν τοῦ 
ἐνεστῶτος χαὶ τοῦ παρῳχημένου πάλιν χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον μερίζουσι 

90 πάντως ὡρισμένως τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ ψεῦδος, ἐπὶ δὲ τοῦ τ χοῦ 
ἀπορεῖ μήπως χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τέο ὡρισμένως τὸ ὅπη: ας χαὶ 
τὸ ψεῦδος. εἰ ὃὲ τοῦτο, συναχϑήσεταί τι ἄτοπον, τὸ ἀναιρεῖσθαι τὸ ἐνδε- 

χόμενον χαὶ γίνεσϑαι ἐξ EE τς πάντα. τοῦτο δὲ τὸ θεώρημα, ὅπερ νῦν 
᾿Αριστοτέλης χεχίνηχεν, ἐστὶ χαὶ ϑεολογιχόν" αὐτὸ γὰρ τοῦτό ἐστιν τὸ ζητού- 

Fol po) ΄ > ἊΝ. 

usvov, εἰ ἐξ ἀνάγκης πάντα γίνονται 7 τινὰ μὲν ἐξ ἀνάγχης τινὰ δὲ οὔ. τῷ σι 

ἀλλὰ μὴν χαὶ φυσιολο ὙΠΟ ζητοῦμε ν τς τὰ πράγματα χαὶ τὴν φύσιν τῶν 
΄ , y "5 ΄ 

γινομένων χαὶ Cee γρομένων, GOS γε τοιαύτην φύσιν ἔχουσιν ὥστε ἐξ ἀνάγχης 
A BD xX X\ J \ > ΡΣ \ x \ 

γίνεσϑαι ἢ τοιαύτην ὥστε ποτὲ μὲν γίνεσϑαι ποτὲ GE οὔ. ἀλλὰ μὴν χαὶ 
+ mee, 
\OYLKOV" αὐτὸ γὰρ τοῦτό ἐστι τὸ ζητούμενον, ἐπειδὴ χαὶ περὶ τῶν Bs τάσεων 
΄ , Cc > ~ =~ 

30 ὃ λόγος, ἢ δὲ ζήτησις τῶν προτάσεων τῆς λογιχῆ)ς ἐστι Tp ae οὐχ 

ἔστι OF ἀλλότριον οὐδὲ τῆς ἠϑιχῆς πραγματείας τὸ ζητούμενον" εἰ yap τῷ 
Vv , 5 “ ΄ =) ~ ~ 

ὄντι πάντα ἐξ ἀνάγχης γίνεται, οὐ. δεῖ φροντίζειν τῶν ἀρετῶν οὐδὲ ἀπο- 
X 

Ἢ @- ἣν χαχίαν. χαὶ πῶς μὲν ᾿Αριστοτέλης ἀπορεῖ χαὶ πῶς ἐπι- | 
λύεται, ἐν τῇ ᾿Αριστοτελιχῇ μαϑησόμεϑα χες τ: ἔξωϑεν πρὸς ἀναΐ- 

(JX) or 

5 ΄ > » 

ρεσιν τοῦ ἀντεχομένου δύο τινὰ ἐπιχειρήματα, ὧν τὸ μέν ἐστι λογιχὸν ἤγουν 

ιν 
X δι a/ ΄ δι μὴ \ 

ἐπιπόλαιον. TO OF CTE TPA (WOTELWOSOTEDOV. προσγξται O0& TO λογιχὸν 

8 διαχρίνας χτλ.] cf. Ammon. fol. 108 sq. 13 τῶν scripsi: thy P 14 εἴτε ἀπο- 

φατιχῆς addidi 23 τοῦτο δὲ χτλ.] cf. Ammon. fol. 105r 27 ἔχουσιν ex ἔχουσαν 

ΘΌΤΙ ΕΣ 36 ἐπιπόλαιον scripsi: ἐπιπολέων P 
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Ws 

$s id ¢ “4 ~ , , 

ἀπό τινος ἐνεργείας ἡμετέρας τοῦτον τὸν τρόπον. εἰ ϑεριεῖς, φησίν, οὐ τάχα 
‘i - 

‘ , 

‘ 

ἘΣ aim 309 - By hs 
usy ϑεριεῖς τάχα δὲ οὐ ϑεριεῖς, ἀλλὰ πάντως ee ἘΠῊΝ ἐπὶ τῆς ἀπο- 

' 

>) ΄ 5 ΄ 

φάσεως, εἰ οὐ ϑεριεῖς, οὐ τάχα μὲν οὐ ϑεριεῖς τάχα δὲ ϑεριεῖς, ἀλλὰ πᾶν- 9 

ΕΝ a ee πὸ es as . ~ INN ee f τῶς (00) ϑεριεῖς. τὸ δὲ πάντως εἰσάγει τὸ avayxatov’ τοῦ GE ἀναγχαίου 
Ψ' 

ἐν 

7 γὰρ ὑπόϑεσι Key οὔπω f. 59v 

> 3 ~ ἘΣ cry 5 εἰσαχϑέντος οἰχήσεται τὸ ane ass δ᾽ οὖν βράδιον ἀντειπεῖν 
"» 

κα 
> ~ ΡΣ - = τῇ 

χατεσχεύασται τὸ “εἰ Deprets’> αὐτὸ ae τοῦτό ἐστι τὸ ζητούμενον. πᾶσα δὲ 
΄ 7 A ~ ΄ ᾿ν 

ὑπόϑεσις διὰ χατηγοριχοῦ λόγου χατασχευάζεται πάντως. τίς γὰρ οὐχ οἷδεν 
ἣν = ‘ 

σ ΕΝ ~ 7 ~ ΓῊ ΣῪ ~s “ ", 

ὅτι, ἐὰν ϑεριῶ, πάντως ϑεριῶ; ἀλλὰ πόϑεν δῆλον ὅτι ϑεριῶ; οὔπω γὰρ 
’,’ Na) ~ 5/7 — 3 ‘ 

10 χατεσχεύασται διὰ χατηγοριχοῦ λόγου. ἐν οἷς τὸ ἃ ἐπιχείρημα. τὸ ὃξ ἕτερον 
vr ~ BD > en eT ah ay ταῖν. πῇ 1} : οὕτως προάγεται. τὸ ϑεῖον, φησίν, τῶν μελλόντων ἔχει γνῶσιν ἣ οὐχ ἔχει. 

Vv. τὸ μὲν οὖν εἰπεῖν ὅτι οὐχ ἔχει ἀσεβέστατόν te ual ἀδύνατον. εἰ GE πάλιν 

εἴπωμεν ἔχειν μέν. ἀόριστον ὃὲ ταύτην. χαὶ τοῦτο οὐ ΤΠ τινὸς ἀσεβής: 
ματος" τί γὰρ διαφέρει τῆς ἡμετέρας γνώσεως; ὧν δὲ at ἐνέργε tar αἱ αὐταί, 

15 δῆλον ὅτι καὶ af οὐσίαι αἱ αὐταί. ὁ “- # ‘kal πάντως ἐπίσταται τόδε τι γενέσϑαι 

χαὶ μετὰ μυριοστὸν ἔτος, πάντως χαὶ γενήσεται" τῇ γὰρ ἀληϑείαᾳ τῶν λό- 
0 Ὗ Ἴων, ὡς χαὶ ᾿Αριστοτέλης φησίν, ἕπεται ἢ ὕπαρξις τῶν πραγμάτων. εἰ γὰρ 

ἀχηϑής ἐστιν ὃ λόγος, ual νοῦς 6 δημιουργικὸς ὁ ὁ ς΄ πάντως ἔσται χαὶ 

τὸ ἐσόμενον. ταύτην τὴν ἀπορίαν ἐπιλυόμενος 6 ᾿Ιάμβλιχός φησιν ὅτι τὸ 

20 γινῶσχον χαὶ τὸ γινωσχόμενον ποτὲ ἴσα εἰσίν, ὡς ἢ ψυχὴ ξαυτὴν γινώ- 
χ 2 ~ ~ ~ 

sxovea (ἐνταῦϑα γὰρ ταὐτό ἐστι τὸ ὅν χαὶ τὸ ζητούμενον χαὶ τὸ γινῶ- 

ὃ. σχον χαὶ τὸ γινωσκόμενον), 7, ΠΕ ἐστι τὸ γινῶσχον τοῦ γινωσχομένου 

πράγματος; χαὶ χρειττόνως ἢ χατὰ τὴν φύσιν αὐτοῦ γινώσκει, (οἷον) ἡνίκα γι- 
Τὰ > a 7, ε - > ~ 

γώσχομεν τὸ φϑαρτόν, οἷον nels ὡς ζῷον λογιχὸν ὑτν: ἐνταῦϑα γὰρ 

τῷ or χρειττόνως ἣ χατὰ THY φύσιν" τὸ οὗ Σωχράτους ἔγνωμεν : τὸ γὰρ ζῷον hoy ἰχὸν 

ϑνητὸν ἀίδιον χαὶ ἄφϑαρτον. ἣ χειρόνως γινώσχει τὸ το (ij) κατὰ τὴν 

φύσιν τοῦ γνωστοῦ. οἷον ve προχειριζώμεϑα γνῶναι τὸ ϑεῖον: πάντως 

γὰρ ἐπινοοῦμεν σχήματά τινα χαὶ σωματοειδεῖς μορφάς τινας, χαὶ δῆλον 

ὅτι ἐνταῦϑα ἣ γνῶσις Χο ἐστὶ τοῦ γινωσχομένου πράγματος. οὕτως 

30 τοίνυν, ὡς =pP ρέϑη, δυνατὸν χρειττόνως γινώσχειν τὸ γινωσχόμενον | (ἢ) χατὰ ε 6Or 
\ Sw ame ἊΣ π᾿ Ln ΜΞ ἘΞ / aN Qe x 

πὶ Σωχράτους εἴπομεν. γινώσχει τοίνυν τὸ ὕεῖον τὰ ων τὴν φύσιν αὐτοῦ, ὡς Ι 

γινόμενα eae ἢ χατὰ thy φύσιν αὐτῶν. χαὶ ταῦτα μὲν διὰ τὴν 

φύσιν αὐτῶν ἀορίστως γίνονται, τὸ ὃς ϑεῖον ὡρισμένως αὐτὰ γινώσκει. 

πάλιν δὲ τούτοις ἕτερον ἄπορον ἐπιφύεται: εἰ γὰρ γινώσχει τόδε τι 

35 ποιεῖν τὸν ἄνϑρωπον, ἐπὶ μὲν τῶν ἀγαϑῶν εἰχότως οὐ χωλύει" δι 

1 τοῦτον ex τούτων corr. P! φησὶν Ammon. fol. 106r: φασίν P 4 od addidi 

5 δ᾽ οὖν scripsi, ef. Ammon. fol. 106r inf# δὲ οὐ P 6 οὔπω seripsi, cf. v. 9: οὕτως P 

10 a scripsi: 8 P 11 φησίν] φασὶν Ammon. fol. 106v 15 lacunam indicavi: 

addendum εἰ δὴ ὡρισμένην ἔχει γνῶσιν τῶν μελλόντων 16 χαὶ (ante μετὰ) scripsi: 

7% P 18 lacunam indicavi: deest πάντως ἐπίσταται τὰ μέλλοντα 19 ὁ Ἰάμβλιχος] 

ef. Ammon. fol. 109r 20 ἴσα repetit P 21 ταὐτό scripsi: αὐτό P 23 xpett- 

τόνως scripsi: χρείττον ὡς P οἷον addidi, cf. v. 21 24 post φϑαρτόν fort. excidit 

ὡς ἀίδιον καὶ, ἄφϑαρτον Σωχράτην 5011081: σωχράτης P 26 7 addidi 28 σω- 

ματοειδεῖς scripsi: σωματοειδὴς P 30 τὸ scripsi: tov P ἢ addidi 
δ 9.:Ἔ 
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μὴ ἐπὶ τῶν φαύλων; οἷον ἐπίσταται ὅτι τόδε τὸ βρέφος μέλλει γόης εἶναι, 
λοιμός, φονεύς" πότερον δύναται χωλῦσαι 7 οὐ δύναται; ἀλλὰ τὸ μὲν λέγειν 

‘ob δύναται᾽ δυσσεβέστατον" δύναται ἄρα. εἰ δὲ δύναται μέν, χωλύειν δὲ οὐ 
βούλεται, τοῦτο φϑονεροῦ χαὶ χαχοποιοῦ. λέγομεν τοίνυν πρὸς τοῦτο ὅτι τὸ 

5 αὐτεξούσιον δέδωχεν 6 δημιουργὸς διὰ τὰ μέλλοντα ἀγαϑά: εἰ γὰρ μὴ yee 
ἀμοιβαί, οὐχ ἂν ἐστέφοντο: ὥσπερ γὰρ εὑρίσκομεν ἐπὶ στρατιωτῶν ὅτι μετὰ 
τοὺς ἀγῶνας τῶν δωρεῶν ἐπιτυγχάνουσιν, ὃ δὲ μ i, ἀγωνισάμενος οὐδ᾽ ὅλως 

ἀξιοῦται δωρεᾶς, τοιοῦτόν τι συμβαίνει χαὶ nl πάντων τούτων. χαὶ ταῦτα 

μὲν ἔξωϑεν. ᾿Αριστοτέλης δὲ προλαμβάνει τι λημμάτιον ἀπό τινων πρὸς τὴν 
10 τοῦ ἐνδεχομένου ἀναίρεσιν. ἔστι ὃὲ τοῦτο ὅτι τῇ ἀληϑείᾳ τῶν λόγων ἕπε- 

ται ἢ ὕπαρξις τοῦ πράγματος χαὶ τῷ ψεύδει τῶν λόγων ἣ ἀνυπαρξία. 
ἀναιρεϑήσεται (apa) τὸ ἐνδεχόμενον. εἰ γὰρ ἀληϑὴς ἣν ὃ λόγος 6 λέγων 
ΕΥ̓͂ Ν \ ΄ wa σ ΑΝ a7 y χϑὲς περὶ τοῦ σήμερον τε oe παιδίου ὅτι τεχϑήσεται παιδίον αὔριον 
μέγα τε χαὶ λευχόν, πάντως χαὶ τεχϑήσεται: χαὶ ἀντιστρόφως εἰ τεχϑή- 

15 σεται, πάντως ἀληθὴς ὃ λόγος. πᾶλιν εἰ ψευδὴς ἦν ὃ λόγος ὁ λέγων ὅτι 
\ > αὔριον τόδε τι γίνεται, οὐ γίνεται: χαὶ ἐὰν οὐ γίνεται, ψευδὴς ὃ λόγος. 

5 i“ Ὁ f > 4 2 ~ ? σ. Te σ εἰ τοίνυν ὡρισμένως ἀληϑές ἐστιν ἐπὶ τῶν xad? ἕχαστα γινομένων ὅτι 
, 14 

στιν αὔριον, οἷον ὅτι ἔσται ναυμαχία, πάντως ἔσται ναυμαχία, χαὶ 
ἀνάγχης γίνονται ¥ ὁ οὐδὲν γὰρ χωλύει εἰς τοσοῦτον πλῆϑος 
Ν - \ “4 ἊΝ 5 , > al ~ wv Vv 

ων TOY μὲν χαταφαάσχξιν (τὸν οξε ἀποφάσχειν). ει OF τοῦτος. ATOTOV EGTAL τ A 20 ἐ 

ἀναιρεῖσϑαι τὸ Ἔν τος χαὶ γὰρ βουλευτιχοί ἐσμεν" τὸ δὲ βουλεύεσϑαι 
οὐχ ἔστιν μάτην: οὐδὲν γὰρ μάτην [οὔτε 6 Beds οὔτε ἢ φύσις ποιεῖ. βου- ἡ 6ὺν ; 

λευόμεϑα ὃὲ οὔτε περὶ τῶν ἀναγχαίων οὔτε περὶ τῶν ἀδυνάτων Goes γὰρ : 
nN CQ _~ σ᾽ Cy ἢ - ἐδοτυηθῖο ἢ Get με ἵπτασϑαι᾽ 7 “δεῖ pe ἀναπνεῦσαι; ᾽) ἀλλὰ περὶ τῶν 

2 4 ΤᾺ Sue ies ἔγνων. ἔστιν τ τὸ ἐνδεχόμενον. εἰ δὲ ἔστιν τὸ ἐνδεχόμενον, οὐχ τῷ σι 

ἔστιν μία τῶν ἀντιχειμένων τούτων τῶν προτάσεων ὡρισμένως πάντως 7 ύτω 
ἀκηϑὴς ἣ ψευδής. χαὶ ταῦτα μέν εἰσιν τὰ παραδιδόμενα. ἐπιφέρει δὲ χαὶ 

ἄλλην τελειοτέραν ἐπίλυσιν ἣν ἐ ν ἑτέρᾳ ϑεωρίᾳ σὺν ϑεῷ μαϑησόμεϑα. 

p. 18228 Ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ὄντων χαὶ γενομένων ἀνάγχη τὴν χατά- 
80 φασιν 7 τὴν ἀπόφασιν ἀληϑῆ 7 ψευδῆ εἶναι. ἐνταῦϑα δεῖ προσ- 3 

Quy \ ¢ L 2 \ , ¢ ᾿ 53. τ νλ 5 She ς δὲ ! ae ϑεῖναι τὸ ὡρισμένως, ἐπεὶ πάντως 7 μὲν αὐτῶν ἀληϑὴς ἢ δὲ ψευδής. 
Ξ: + \ ~ Cy oem \ ΜΡ, 4 2 \ 

it. ¥ τί οὖν λέγομεν 1 ees τ Jelov; ἡμῖν μὲν γὰρ ἀόριστόν ἐστι χαὶ a 

οὐχ ἴσίνιεν dpa ye ἔσται αὔριον ναυμαχία 7 οὐχ ἔσται" ὃ δὲ ϑεὸς ὡρισμένως 
ἐπίσταται Litt πάντως ἔσται ἢ οὐχ ἔσται. ἡμεῖς δὲ τὸ ὅλον τοῦτο “ ἣ ἔσται 

85 7 οὐχ Zotar’. ἐπιστάμεϑα, αὐτὸς δὲ τὸ ἕν, εἴτε ἔσται εἴτε οὐχ ἔσται. πρὸς 7 

ἃ τοῦτο λέγομεν ὅτι od χαϑὸ ἐπίσταται, διὰ τοῦτο (eee Ὁ γάρ ἐστιν ὩΣ 

ἢ Ἰνῶσις τοῦ ϑεριῦ αἰτία τοῦ γίνεσϑαι τὸ πρᾶγμα) ἀλλὰ τοὐναντίον - ἐπειδὴ 
{ap τὸ πρᾶγμα, αἴξζειόν ἐστι τοῦτο τοῦ Ἐρογινώσχειν τὸ θεῖον. 

1 ἐπὶ scripsi: ἐχ P 9 λημιμάτιον xth.] Ammon. fol. 1137 12 dpa addidi 

19 γίνονται] addendum, ut videtu.. χαὶ εἰς μυριοστὸν ἔτος 20 τὸν δὲ ἀποφάσχειν ad- 

didi 21 καὶ γὰρ xth-] ef. AMon. fol. 118ν 24 7) Get scripsi: ἔδει P δεῖ 

μεταναπνεῦσαι P 80 εἶναι ἢ ᾧ “AR p. 34,7 32 lacunam indicavi; fort. lemma 

excidit ἐπὶ δὲ τῶν xa? Exacta καὶ μελλόντων, ody ὁμοίως de Interpr. p. 18233 

38 ἔσται (ante αὔριον) Seripsi: ἐστι com), p 37 τοῦ (ante γίνεσθαι) scripsi: to P 
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2 \ ~ ΄ \ ὰ 

p. 18184 Εἰ γὰρ πᾶσα χατάφασις χαὶ ἀπόφασις ἀληϑὴς ἢ ψευδής, 
ep τὰ > ΄ ¢ 2 =a o 

χαὶ ἅπαν ἀνάγχη ὑπάρχειν ἣ μὴ ὑπάρχειν. ἐντεῦϑεν λαμβάνει τὴν 
ς aN A λέ σ eee S , ~ ΄ c , -“ r 
ὑπόϑεσιν τὴν λέγουσαν ὅτι τῇ ἀληϑείᾳ τῶν λογῶν ἢ τῶν πραγμάτων ὕπαρξις 

ἜΣ 

, 

χαὶ τῷ ψεύδει τῶν λόγων ἣ τῶν πραγμάτων UIs Gia ἕπεται. ἔστιν δὲ 

5 δπήθεσις ψευδὴς εἰς ἀδύνατον προαγομένη. χαὶ ἔστιν τὸ σχῆμα τοῦτο εἰς 
ἀδύνατον ἀπαγωγή. 

ρ. 1818. Ἄμφω γὰρ οὐχ ὑπάρξει ἅμα ἐπὶ τοῖς τοιούτοις. τὰς 

ἀπροσδιορίστους αἰνιττόμενος τοῦτό - φησιν τὰς ἐχούσας ἴδιον τὸ συναληϑεύειν 

ἢ τὸ συμψεύδεσϑαι. φησὶν τοίνυν ὅτι ἐπὶ τῶν xa? Exacta προτάσεων οὐ 

10 συμβαίνει τοῦτο. 
p.18b9 Ἔτι εἰ ἔστι λευχὸν νῦν, ἀληϑὲς ἦν εἰπεῖν πρότερον ὅτι 

ἔσται λευχόν. ἐντεῦϑεν χατασχευὴν λαμβάνει τῆς ληφϑείσης ὑποϑέσεως ε 61: 

ὅτι τῇ ἀληϑεία τῶν λόγων ἢ τῶν πραγμάτων ἔχβασις ἀχολουδϑεῖ. 
p.18b16 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ ὡς οὐδέτερόν γε ἀληϑὲς ἐνδέχεται λέ- 

15 yetv, οἷον ὅτι οὔτε ἔσται οὔτε οὐχ coe xal τὰ ἑξῆς. οὐ μόνον 
τοῦτο ἔσται ἄτοπον, ὅπερ εἶπεν, ἀμφοτέρας τὰς προτάσεις το δεῖς εἶναι, 
ἀλλὰ πρὸς τούτοις εὑρεϑήσεται χαὶ ἐσόμενον τὸ πρᾶγμα χαὶ μὴ ἐσόμενον. 
εἰ μὲν γὰρ ψευδής ἐστιν 7 κατάφασις ἣ λέγουσα ὅτι αὔριον ἔσται ναυμαχία 
% % ς ψευδοῦς γὰρ οὔσης τῆς χαταφάσεως Cup: τῇ πππ ἀλη- 

20 ϑεύειν, ἦτις ὑπέχειτο χαὶ αὐτὴ ψευδής. εἰ δὲ πάλιν ψεύδεται ἣ ἀπόφασις 
ἣ λέγουσα “αὔριον οὐχ ἔσται ναυμαχία᾽. οὐχοῦν ἀληϑεύει ἢ χατάφασις, χαὶ 
ἔσται ναυμαχία, καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ συμβήσεται. 
Ρ. 18020 Τὰ μὲν δὴ συμβαίνοντα ἄτοπα ταῦτα χαὶ τὰ τοιαῦτα 

ἕτερα. ποῖά εἰσιν τὰ ἄτοπα, ὅτε μίαν τῶν προτάσεων τούτων εἴποι τις 
ν- 

Mv 25 πάντως ὡρισμένως ψεύδεσθαι; συμβήσεται ἄτοπόν τι τὸ ἀναιρεϑῆναι τὸ 

δεχόμενον χαὶ πάντα ἐξ ἀνάγχης eae 

p. 18031 Ὥστε οὔτε βουλεύεσθαι δέοι ἂν οὔτε πραγματεύεσϑαι. 
ἐντεῦϑεν ὥσπερ Seno τῷ εἶναι τὸ ἐνδεχόμενον προάγεται. πραγμα- 06 

wo 
4 SX 4 > τι Cc ~ 

τεύεσϑαι δὲ XM éyet τὸ ἐπιχειρεῖν ὅλως εἰς τὰ πράγματα. ἐν οἷς ἣ πρᾶξις. 

80 (Πρᾶξις εὐ) 

Ρ. 19293 Τὸ μὲν οὖν εἶναι τὸ ὃν ὅταν ἡ χαὶ τὸ μὴ ὃν μὴ εἶναι 

ὅταν μὴ FH, ἀνάγχη ual τὰ ἑξῆς. 

~ δ. > ue σ 

Τὰς φερομένας ἀπορίας χατὰ τοῦ ἐνδεχομένου ἤδη μεμαϑήχαμεν, ὅπως 
-᾿ > , - ΄ 5 5 

αὐτοῦ τὴν ἀναίρεσιν ποιεῖν ὑπελάμβανον. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰς πρὸς αὐτὰς 

35 λύσεις ὑπηνέγχαμεν. ἦν δὲ τὸ ἃ ἐπιχείρημα τὸ ἀπὸ τῆς ϑείας γνώσεως, 

19 lacunam indicavi; addendum est ἀληϑεύει ἡ ἀπόφασις χαὶ οὐχ ἔσται αὔριον ναυ- 

μαχία ψευδοῦς scripsi: ψευδὴς P 20 ἥτις scripsi: εἴτις Ρ 24 ὅτε scripsi: 

ὅτι P 25 ψεύδεσθαι] fort. addendum est ἢ ἀληϑεύειν 28 τῷ scripsi: τοῦ P 

30 χατὰ scripsi: χαὶ P 35 ὑπηνέγκωμεν P 



38 STEPHANI IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 19223] 

ὅπερ χατὰ tov Ἰάμβλιχον ἐπελύσαντο. τὸ δὲ β ἀπὸ τῆς ἀχολουϑίας τῶν 

λόγων τε χαὶ πραγμάτων, ὅτι εἰ τῇ ἀληϑείᾳ τῶν Aare es xual τῷ 
\ ~ 

ψεύδει τῶν λόγων ἣ ἀνυπαρξία tod πράγματος χαὶ τῇ ἀνοπαρείᾳ τοῦ πράγ- 

Ἔ ατὸς τὸ ψεῦδος τῶν ἘΠ ἀναιρεθήσεται τὸ ἐνδεχόμενον. τοῦτο δὲ 
> ατὸ λριστοτό ue 2x τῆς προνοίας λέγων ὅτι εἰ ἐποίησεν ἡμᾶς 6 ϑεὸς σι (ηυ a 0) ~ σι a 

ς Bovhevtrxods, | Bovdedectar δὲ οὔτε περὶ τῶν ἀναγ- θῖν 
> Vv ~ 5Ὁ ΄ 3 \ οὗ Paton 3 ἐς ΄ an~ 

καίων ἔστιν οὔτε περὶ τῶν ἀδυνάτων, ἀλλὰ περὶ τῶν ἐνδεχομένων. δῆλον ~~ 292 

Ὁ- eS Ox a πος JS a «τὸν ay G cy. a © ξ συγ 

ᾷ a - Ox ott τὸ ἐνδεχόμενον. χαὶ od χαϑὸ ἀληϑής ἐστιν (6 λόγος), διὰ τοῦτο 
TEI: ΠΝ ΠΠΡΕΝΣ λλὰ καϑὸ αἰνεπαυ τὸ περας διὰ τοῦτό στιν γίνεται τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ χαϑὸ γίνεται τὸ πρᾶγμα, διὰ τοῦτό ἐστιν 6 λόγος 

10 ἀληϑὴς ἐπὶ τῶν ἀληϑῶν λόγων χαὶ τῆς ὑπάρξεως τῶν πραγμάτων. χαὶ 
5 = 4 ΄ 5 \ ΡῈ a7 5 ΄ ’ YD Na | ~ Cc ἊΣ Le 

τοὐναντίον πάλιν οὐ χαϑὸ (ele 2a ὃ λόγος, ἤδη διὰ τοῦτο ἢ ἀντ Ὁ 
τῶν πραγμάτων, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἢ ἀνυπαρξία τῶν Tie toa διὰ τοῦτο οὐχ 

ἔστιν ἀλησηει ὃ λόγος ἀλλὰ ψευδής. πάντα ταῦτα χατὰ τὰ φϑάσαντα διεξελϑὼν 

ως νῦν ἔτι διηρϑρωμένω iv ἀπορίαν ἐπιλύεται. ex ὃὲ διαιρέσεως προ- 
oO: - o7 — a ad os ΜΕ 

τ 

15 ἄγει τὸν λόγον λέγων ὅτι τὸ ἐστιν ἤγουν 
X 

\ > ~ Ἃ \ ὁ ne 
ἁπλῶς ἀναγχαῖον ἢ τὸ ἐ ξ 

τ 

> ἐξ 
ες ὑποϑέσεως ἀναγ- ca al Φ ia) Oy σεως ἀναγχαῖον. χαὶ 

~T Vv ees, | id 

χαϊόν φαμεν, ἔστ᾽ ἂν Or 
-ϑ oS @ τὰ a o- χατηγορούμενον TH ὑποχειμένῳ. δύναται 
ὑπάρχειν, ὡς τὸ χαϑέζεσϑαι τὸν Σωχράτη ἢ χα- 

—_ 
ὃὲ τὸ αὐτό τοῦτο χαὶ UL 

ϑεύδειν: ἔστ᾽ ἂν γὰρ χαϑεύδει ὁ χαϑεύδων, ἐξ ἀνάγχης ὃ ὕπνος αὐτῷ 
20 ὑπάρχει. τὸ ὃὲ ἁπλῶς πάλιν ἀναγχαῖον διττόν: ἢ ἐπὶ τῶν ἀιδίων ὑπάρχει 

Ψ Ἄν en's | ~ > 4 ‘I ~ σ oe X > \ Io ΄ ~ ἢ ἐπὶ τῶν ἐν γενέσει χαὶ dope, ὅταν συστατιχὴ διαφορὰ ὑπάρχῃ τοῦ 
΄ ΄ ¢ > ἊΝ κα ὑποχειμένου πράγματος. ᾿ συστατιχὴ δὲ εἴπομεν, ἐπειδὴ ἐπὶ τοῦ ἐξ ὑποϑέσεως 
τὶ ᾽ὔ , \ ~ BA \ i“ + \ ‘4 

ἀναγχαίου χωριζόμενον τὸ πρᾶγμα ἤτοι τὸ χατηγορούμενον οἷον to βαδίζειν 
Ἃ Ἢ, ISX Db) / \ ς , >. ~~ >i > Φ \ \ ἢ τὸ χαϑεύδειν od φϑείρει τὸ ὑποχείμενον, ἐνταῦϑα δὲ οἷον ἐπὶ πυρὸς χω- 

~ c Γ xt / Ve LD, \ ~ ~ a7 σϑεῖσα ἣ ϑερμότης τὸ ὑποχείμενον φϑείρει, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πῦρ. ποῖον dé bo σι 

Ovo 
Seen ~ J av > ὧ Cus \ ce o 5 

OTL τὸ ἐπὶ τῶν ἀιδίων LOPES 1a οἷον ὡς nee φαμὲν “ὃ ἥλιος ἐξ 
id > ~ > ΄ e Χ Ff \ \ 

αναγχης χινεῖται᾽ pe) Ded ἐξ ΞΕ α ANOS ἐ ἐστιν . ἐπὶ δὲ τῶν ἐν γενέσει 

(αἱ > Dene οἷον τόδε τὸ πῦρ’ οἷον τὸ μεριχὸν εἴπομεν xat οὐ τὸ χαϑόλου, 

τὸ τ τοῦτο γίνεται χαὶ φϑείρεται, τὸ δὲ χαϑόλου ἀεὶ ὡσαύτως 

tr, 
© 

ry 

a) 

LOT} 
vg \ >, \ =~ \ ς ὡς ΟΕ, 80 ἔχει χαὶ οὐ φϑείρεται. οὕτως μὲν ἐπὶ τοῦ ὄντος ϑεωρεῖται τὸ ἁπλῶς 

Ny ENO mite ΄ 3h κι 1. on [eee Sy ἀναγχαῖον χαὶ τὸ ἐξ ταν ἐπ δὴ ue δὲ ὅτι χαὶ TO μὴ ὃν διττὸν" τὸ 
AON Os Pg 6 4 τ fi Ve τ ΟΣ toys et οὔτε γέγονεν | οὔτε ἔστιν οὔτε ἔσται, οἷον σχινδαψὸς f 62r 

χαὶ τὰ τοιαῦτα, ἢ πῇ “Ὁ ὃν πῇ δὲ μὴ ὄν, ὡς ἐπὶ τῶν ἐνδεχομένων. ἀνάγχη 
τοίνυν, ὡς ἔχει τὸ ὃν πρὸς τὸ ἀναγχαῖον χαὶ τὸ μὴ ἀναγκαῖον, οὕτως ἔχειν 

ἀνάγχης] ὡς ἐρρέϑη: 
Χ N 2 ὃ “μέν ἐστιν ἁπλῶς ual (κυρίως) ἐξ ἀνάγχης, τὸ δὲ ἐξ ὑποθέσεως, οὕτως 

na 
Ξ ὶ ἈΞ ὡς ie στρ | mae Nas \ \ v 5 

35 χαι TOUS λ ΟἹ γοὺς χα! ξπξιοῦ TO OY [τὸ μεν εστιν Ξ 

\ 

~ 

at = jew χαὶ τὴν ἀντίφασιν αὐτῶν πάντως ὁ ἃ ¥ THY μὲν τῆς ἀντι- 

- 
L 

>: 

G 

2 lacunam indicavi; addendum est ἡ ὕπαρξις tod πράγματος ἀκολουϑεῖ χαὶ τῇ ὑπάρξει τοῦ 

πράγματος ἣ ἀλήϑεια τῶν λόγων 6 βολεύεσϑαι P 8 xat od χτλ.] ef. Ammon. 

fol. 119¥ 8 6 λόγος addidi 13 χατὰ τὰ φϑάσαντα scripsi: καταφϑάσαντες P ἱ 
15 διττὸν ---τὸ ἀναγχαῖον χτλ.] cf. Ammonius fol. 122τ 856. 26 ϑεωρούμενον scripsi: 

ϑεωρουμένων P ἡνίκα scripsi: ἵνα P 28 τὸ (ante πῦρ) superser. P? 35 τὸ 

μὲν---ὠἀνάγχης delevi 36 χυρίως addidi, ef. Ammon. fol. 122. 37 lacunam indi-— 

cavi; addendum est ἐπὶ μὲν τῶν det χαὶ ἐξ ἀνάγχης ὄντων ἢ μὴ ὄντων 
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ράσεως ἀληθῆ εἶναι ὡρισμένως, τὴν δὲ ψευδῆ ἐπὶ δὲ τῶν ἐνδεχομένων πῇ 
δὲ μὴ ὄντων, ἦν, χαὶ ἐξ ὑποϑέσεως ἀναγχαῖον ἔφαμεν εἶναι, ἀδιάφορον 
ἢ τὴν χατάφασιν ἣ τὴν ἀπόφασιν ἀληθῆ εἶναι ἣ ψευδῆ ὡρισμένως. τὸ μὲν 
γὰρ ὅλον τοῦτο γίνεσϑαι να ὑμαχίαν αὔριον 7, μὴ Ἰΐνεσϑαι πάντως ἀναγχαῖον" 
χαὶ γὰρ ἢ ἔσται τῇδε τῇ ὥρᾳ ἣ οὐχ ἔσται" διελόντας ὃὲ εἰπεῖν epee υ- 

ὅτι πάντως ἔσται My οὐχ ἔσται) οὐχέτι ἀληϑές, ἐπειδὴ yap αὐτὸ τὸ (πρᾶγμα) 

χόριστον. χαὶ αὕτη μὲν ἣ λύσις τῆς ἀπορίας. 

Ἕτερον δὲ ϑεώρημα παραδίδωσι περὶ τῆς διαιρέσεως τῶν προτάσεων i i Ι ρ 2 ' 

τῶν ἐχ τοῦ ὑποχειμένου (αὶ χατηγορουμένου συγχειμένων) ὅπερ ἤδη Be 

μαϑήχαμεν, ὅτι ἐν ταῖς προτάσεσιν ἀνάγχη τὸν ὑποχείμενον ἢ ὡρισμένον 

εἶναι ἢ αἀὐβιστον" χαὶ εἴτε ὡρισμένος ἐστὶν ἣ ἀήριστος ὃ ὑποχείμενος παν- 

τως ἔχει ῥήματα 7 πτώσεις ῥήματος, ὅπερ αὐτὸς διὰ τὸ same TAP, KEY, 

ἢ ἀόριστον ῥῆμα. χαὶ τούτων τὰ παραδείγματα τέϑειχεν (τῶν μὲν ἐ ee 

ὡρισμένον τὸ ὑποχείμενον ᾿ Σωχράτης βαδίζει, ἀνϑρωπος Bad 
ϑρωπος βαδίζει, πᾶς ἄνϑρωπος βαδίζει᾽. ὡσαύτως χαὶ αἱ fe ot 
χράτης οὐ βαδίζει, (ἀνϑρωπος οὐ ἐπ} οὐδεὶς ἄνϑρωπος Ba waiter, 
ἄνθρωπος βαδίζει᾽. ἀόριστον δὲ τὸ ὑποχείμενον τὸ ἔχον συνημμέ 
τὴν οὔ ἄρνησιν. χαὶ τὰ παραδείγματα τούτων δῆλα. ταῦτα εἰπὼν πέρας 

τίϑησι τῇ παρούσῃ ϑεωρίᾳ: συγχαταπαύεται γὰρ τό τε παρὸν δεύτερον 

Tuya χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις. 

~ 

OY προσχκατηγορῆται, ἤδη διχῶς 
\ 

ἀντιϑέσεις. | 

Ἐν τούτῳ τῷ τμήματι διαλέγεται περὶ προτάσεων τῶν συγχειμένων 

ἐξ ὑποχειμένου χαὶ Ἐπ τη που ενϑο χαὶ τρίτου προσχατηγορουμένου, οἷον 

ἐν τῇ προτάσει τῇ λεγούσῃ ᾿ Σωχράτης δίκαιός Zot’ τὸ μὲν Σωχράτης ὑπό- 

χειται, τὸ δὲ δίχαιος χατηγορεῖται, τὸ ὃὲ ὑπαρχτιχὸν ῥῆμα τὸ ἔστιν τρίτον 

regenera Cpe: λέγεται. ἡμεῖς δὲ χατὰ τὴν λέξιν ἐξη) τες 

ταῦτα τὰ τρία χεφάλαια ζητήσωμεν: πρῶτον μὲν τὸν ἀριϑμὸν τῶν τοιούτων 

προτάσεων, δεύτερον δὲ πῶς ποιοῦμεν τὰς ἀποφάσεις ἐχ τῶν τοιούτων χατα- 

φάσεων. χαὶ τρίτον 30 Ὁ τῆς ἀχολουϑίας τῶν τοιούτων προτάσεων, τοῦτ᾽ 

ἔστι ποία πρότασις ποίᾳ Εἰ πε συνέπεται. ἀρχτέον οὖν τοῦ πρώτου, 

χαὶ εἴπωμεν τὸν ἀριϑμὸν τῶν τοιούτων GEE yivovtat τοίνυν at 

τοιαῦται. προτάσεις διπλασίονες τῶν ἄλλων τῶν συΐχξι ειμένων ἐχ χατηγορου- 
> > 

μένου καὶ ὑποχειμένου- ἐχεῖ μὲν γὰρ ἀπεδείχδη ppd εἶναι τὰς προτάσεις; 

ΤΉ 

99 

62v 

4 7 scripsi: zat to P 6 7 οὐχ ἔσται add. Diels πρᾶγμα addidi 8 διαι- 

ρέσεως scripsi: δια P 9 xai—ovyxerévoy addidi 11 ὡρισμένος scripsi: ὡρισμέ- 

νως P 12 πτώσεις scripsi: πτῶσις P σαφὲς scripsi: ἀσαφὲς P 13 τῶν μὲν 

ἐχόντων addidi 31 ἀκολουϑίας] ἀκολουϑείας ex ἀχολουϑίας corr, P? 90 εἴπωμεν 

scripsi: εἴπομεν Ρ 
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ἐνταῦϑα δὲ ὅπη ἔσονται δι᾿ αἰτίαν τοιαύτην: ἀνάγκη γὰρ edd ους τοὺς 

ὅρους τόν τε ὑποχείμενον χαὶ τὸν χατηγορούμενον ἢ oo εἶναι ἣ ἀπε 
\ 

φοτέρους ἀορίστους, ἣ τὸν μὲν ὑποχείμενον ὡρισμένον τὸν 6& χατηγορού- 

μενον ἀόριστον, ἢ τὸ ἀνάπαλιν τὸν μὲν ὑποχείμενον ἀόριστον τὸν 6& κατη- 

γορούμενον ὡρισμένον. γεγόνασιν οὖν ὃ εἴδη. τούτων παραδείγματα τοῦ 
υὲν ἀμφό ae ἔχοντος ΠΣ ees δίχαιός ἐστιν᾽, τοῦ δὲ ἀμφοτέρους 
ἀορίστους “οὐχ ἄνϑρωπος οὐ δίκαιός ἐστιν᾽, τοῦ δὲ ὑποχείμενον ὡρισμένον τὸν 
δὲ χατηγορούμενον ἀόριστον ᾿ ἄνϑρωπος οὐ δίχαιός ἐστιν᾽, ἔμπαλιν δὲ “οὐχ 

ἄνϑρωπος δίκαιός Zot’. πολυπλασιαζομένης τοίνυν ἑχάστης προτάσεως ἐπὶ 
~ 

τὴν τριμέρειαν τοῦ χρόνου γίνονται (8 προτάσεις. εἶτα τούτων τῶν ιβ πολυ- 
Pac πΠἢ, ἂν ἐπὶ τὴν τριμέρειαν τῆς ὕλης γίνονται Ac. αὗται τοίνυν at 
ἃς πρσταῖσεις δὴ 

5 τετ aoe ovtat, ἐπειδὴ χαὶ τέσσαρας εἴπομεν τὰς χατα- 

φατιχὰς προτάσεις, τὴν χαϑ’ ἕχαστα χαὶ τὴν ἀπροσδιόριστον τήν τε μεριχὴν 

προσδιωρι ae χαὶ τὴν χαϑόλου προσδιωρισμένην- τετ ῥαπλασιαξαβεναι 
ry ‘ 

Le e οὖν at OUTAGES FES pus, χαταφάσεις δῆλον ὅτι, ἐμεῖς γουμένως ὃὲ : wy 

ὅτι χαὶ sagan ἔσονται ἀποφάσεις: χαὶ ἔσονται ὅμοῦ Gry. ἐν οἷς τὸ 

πρῶτον ἡμῖν πληροῦται χεφ ἄλαιον. 

Δεύτερόν ἐστ χεφάλαιον, ἐν ᾧ τ πὸ usy πῶς ποιοῦμεν τὰς ἄπορα σον 

ἐχ τῶν τοιούτων χαταφάσεων, τίνι συνάπτοντες τὴν οὔ ἄρνησιν, ἄρα τῷ 
, 

ὑποχειμένῳ ἣ τῷ γχατηγορουμένῳ ἢ τῷ τρίτῳ προσχατηγορουμένῳ. χαὶ 
ὅτι te τῷ δπακειμένι: οὐ δεῖ συνάπτειν ἤδη μεμαϑήχαμεν. ἀλλὰ ἘΠ et 

77 
Co οὐδὲ τῷ χατηγορουμένῳ, διότι πάλιν γίνεται ἀόριστος χατάφασις, ie 6 

Θεόφραστος 2x μεταϑέσεως ἐχάλεσεν. 7 διὰ τὸ μετατίϑεσϑαι thy οὔ ἄρ- Th t 4 t | 

νησιν ἐχ τοῦ ἔστι τρίτου προσχατηγορουμένου ἐπὶ τὸν χατὴ Ἰορούρενεν. ἢ ὅτι 
, Ara? ε tp 5 - μετατίϑεται αὐτῶν ἣ τάξις ἐν τῷ διαγράμματι: γίνεται γάρ, ὡς μαϑησό- T ~ 

Cc Se ¢ ic , Stuy, fae. 5" 
weve, ODXETL Ἢ Ἐπ OTO τὴν χαταφασιν χαὶ 7 αποφασις ὑπο ἘΠῚ 

ἀπόφασιν. διὰ ταύτας οὖν τὰς αἰτίας ὁ Θεόφραστος ἐς τὰς τοιαύτας 
προτάσεις ἐκ μεταϑέσεως ὀνομάζειν. ὡς οὖν εἴπομεν, οὐ δεῖ τῷ χατηγο- 

- ΄ ΄ > 

ρουμένῳ συνάψαι ἘΠ οὔ ἄρνησιν. ἀλλὰ τῷ τρίτῳ προσχατηγορουμένῳ " εἰ 
(29 τῷ xaryyoponyv i aaa οὐ πο ἀόριστον χατάφασιν ποιοῦμεν, 

f. 63r 

ὡς εἴπομεν (τὸ γὰρ ᾿ἄνϑρωπος οὐ δίκαιός ἐστι᾿ χατάφασις μέν ἐστιν ἀόριστος. 
> 

~ ~ ΄ 

δέ), οὐ μόνον οὖν τοῦτο συμβαίνει, ἀλλ᾽ οὖν χαὶ τὸ χῦρος ἐν ταῖς τοιαὺ- 
ταις προτάσεσι τὸ τρίτον προσχατηγορούμενον ἔχει" ὅϑεν χαὶ οὕτως προσω- 

ν» ς - ΄ τι ΄ ΄ 
νομάσϑησαν αἵ τοιαῦται ἘΠ τατος ἐχ τρίτου Ἐροσχ τ ΠΡΟ ΠΤ αν βουλό- 

χτιχοῦ ῥήματος: δεῖ τοίνυν λῦσαι τὸν δεσμόν, ἵνα ὅλη ἢ χατάφασις λυϑῇ. 

χαὶ ταῦτα μὲν ἐὰν ὦσιν ee αἱ προτάσεις. ἐν ὃὲ ταῖς προσδιω- 
~ > wi ae ΄ δὶ Μ 

ρισμέναις TPOTAGEOLY , ὡς εἴη ται. τῷ Te ρησοιϊιορισμῷ οει συνάπτειν τὴν οὐ 

ν 
\ » ~ ~ ~ X 

ἄρνησιν. πρῶτον μὲν διὰ τὸ χῦρος τοῦ προσδιορισμοῦ. ὃ γὰρ προσδιορισμὸς 
[4 5 

ἀπεδώχαμεν: αὐτῷ οὖν συνάπτομεν 
σ X\ X b) / > ,ὔ \ V4 σ ~ 

thy οὔ ἄρνησιν, ἵνα τὸ ποσὸν ἀνέλωμεν. ἐχείνου yap λέγοντος ὅτι πᾶς 
ποσὸν σημαίνει, ὡς ἤδη φϑασαντες 

τῷ bo . 23 ἣν 6 Θεόφραστος χτλ.] cf. Ammon. fol. 129r 31 εἴπομεν scripsi: εἴπωμεν P 

υεϑα οὖν ἐνταῦϑα ἀνελεῖν τὸν δεσμόν, ἵνα ody τ ἢ χατάφασις. τὸ γὰρ 

δίχαιον ἀδύνατον ἣν συνα φϑῆναι τῷ ἀνϑρώπῳ, εἰ μὴ διὰ τοῦ ἔστιν ὕπαρ- 1 θὃν 
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a7 ὄἄνϑρωπος δίχαιός ἐστι λέγομεν ἀναιροῦντες τὸ ποσὸν ὅτι τοῦτο οὐχ ἔστιν 
Bias: eae μὲν τον ὅτι οὐ πᾶς ἀνῦρωπος δίχαιός ἐστι. δεύτερον δὲ πρὸς 

τούτοις, ὅτι εἰ μὴ οὕτω ποιήσωμεν τὰς ἀποφάσεις χαὶ τῷ προσδιορισμιῷ 

τὴν οὔ συνάψωμεν ἄρνησιν. οὐ γίνεται ἀντίφασις: οἷον ἐν τῷ λέγειν “Tas 
ro δίχαιός ἐστιν ἐὰν ποιήσωμεν τὴν ἀπόφασιν ᾿ πᾶς ἄνϑρωπος δίχαιος 

οὐχ got’, ἀμφύτεραι ψευδεῖς εὑρίσχονται ἐπὶ τῆς ἐνδεχομένης Bis) χαὶ 

οὐχέτι ἀντίφασις ἔσται. εἰ δὲ εἴπωμεν “πᾶς. ἄνϑρωπος δίχαιός ἐστι, οὐ πᾶς 

ἄνϑρωπος δίκαιός Bott’, πάντως ἢ μέν ἐστιν ἀληϑὴς ἢ ὃὲ ψευδής. ἐν οἷς τὸ 

δεύτερον χεφάλαιον. 
~ , >} ΄ " Ki 5 ~ , 

Τρίτον ἐστὶ χεφάλαιον, ἐν ᾧ περὶ τῆς ἀχολουϑίας τῶν προτάσεων 
tA , Q 

διαλεγόμεϑα, ποία τ πρότασις ποίᾳ προτάσει μὲν ἕπεται, ποίᾳ δὲ οὔ. τοῦτο 
δὲ μανθάνομεν οὕτως. δύο ἀντιϑέσεων γινομένων, τῆς μὲν ὡρισμένης τῆς 

δὲ ἀορίστου (ὡρισμένην δὲ ἀντίϑεσιν ἐνταῦϑα λέγω τὴν ἔχουσαν ὡρισμένον 

τὸν χατηγορούμενον, ἀόριστον ὃὲ τὴν ἔχουσαν ἀόριστον τὸν χατηγορούμενον" 
χαλοῦμεν δὲ τὴν μὲν ὡρισμένην ἀντίϑεσιν ἁπλῆν; οἷον ᾿ ἄνϑρωπος δίχαιός 
ἐστιν, ἄνϑρωπος δίκαιος οὐχ ἔστι᾽, τὴν δὲ ἀόριστον éx μεταϑέσεως, ὡς εἴρη- 
ται)" γεγόνασιν οὖν ὃ μόρια ἤγουν ὃ προτάσεις ᾿ ἄνθρωπος δίχαιός sort’ 

ἁπλῇ κατάφασις, “ ἄνϑρωπος δίχαιος οὐχ ἔστιν᾽ ἁπλῇ ἀπόφασις, ᾿ ἄνϑρωπος 

οὗ δίχαιός ἐστιν᾽ ἐχ μεταϑέσεως χατάφασις, ᾿ ἄνϑρωπος οὐ δίκαιος οὐχ ἔστιν᾽ 

dx μεταϑέσεως ἀπόφασις. τούτων δὲ τῶν ὃ μορίων ὄντων τὰ μὲν δύο 
, ~ Vv c ,~ Ἂ 

υύρια, τοῦτ᾽ ἔστι τὰ ex μεταϑέσεως, πρὸς τὴν ἁπλῆν ἀπόφασίν τε χαὶ f. 

χατάφασιν οὕτως ἕξουσι κατὰ τὴν ἀχολουϑίαν ὡς αἱ στερητικαὶ Cog ασεις 

nai ἀποφάσεις. ὥσπερ γὰρ ἢ στερητικὴ ἀπόφασις ἣ λέγουσα ᾿ἄνϑρωπος 

ἄδιχος οὐχ ἔστι᾽ ἕπεται τῇ ἁπλῇ καταφάσει χαὶ ἐπὶ πλέον ἐστὶν αὐτῆς, 

οὕτως χαὶ ἣ ἐχ μεταϑέσεως ἀπόφασις ἣ λέγουσα ᾿ ἄνϑρωπος οὐ δίκαιος οὐχ 

otw’ ἕπεται τῇ ἁπλῇ χαταφάσει. τῇ λεγούσῃ ᾿ἄνϑρωπος δίκαιός ἐστι᾿, χαὶ 

πλέον αὐτῆς ἐστιν. ἢ μὲν ep CREEL) ἀπόφασις ἢ λέγουσα ΠΑΊΣ 

πος ἄδιχος οὐχ ἔστιν ἁρμόζει οὐ μόνον ἐπὶ (τῶν διχαίων) ἀνθρώπων ἀλλὰ χαὶ 

ἐπὶ παίδων καὶ ἐπὶ τῶν ἐχόντων μέσην τὴν ἕξιν: ὡσαύτως χαὶ ἢ ex μετα- 

θέσεως ἀπόφασις ἢ λέγουσα λοις od δίχαιος οὐχ ἔστιν’ ἐπὶ τῶν αὐτῶν 

ΠῚ τε ἢ μέντοι χατάφασις ἣ ἁπλῇ ἢ λέγουσα ἀγυρῶπος δίκαιός ἐστιν 

ἐπὶ μύνων τῶν διχαίων ἁρμόζει. πάλιν ἣ χατάφασις ἣ ex μ 

λέγουσα ̓  ἄνϑρωπος οὐ δίκαιός (ἐσ Ὁ) ἐπ᾿ πὴ ἐστι τῆς ἁπλῆς ἀποφάσεως 

τῆς Hes ᾿ἄνϑρωπος δίκαιος οὐχ Zor’. ἣ μὲν yap στερητιτη χατάφασις 

μόνον ἐπὶ τῶν ἀδίκων λέγεται, ἢ δὲ ἁπλῇ ἀπόφασις οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ἀδί- 

χων ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ παίδων χαὶ ἐπὶ λίϑων χαὶ ἁπλῶς ἐπὶ τῶν μηδὲ ὅλως 

δεχτικῶν ὄντων τῆς διχαιοσύνης. ὥσπερ οὖν Ἷ Seam χατάφασις ἐπ᾽ 

ἔλαττόν ἐστι τῆς ἁπλῆς (REGO οὕτως χαὶ ἢ ex μεταϑέσεως κατάφασις 

ἢ λέγουσα ᾿ἄνϑρωπος οὐ δίχαιός Zot’ ἐπ᾽ ἔλαττόν ἐστι ie ἁπλης ἀπο- 

φάσεως τῆς λεγούσης ᾿ἄνϑρωπος δίκαιος οὐχ ἔστιν. ἣ μὲν γὰρ ἁπλῆ ἀπό- 

41 

64r 

3 οὕτω scripsi: ob P 4 συνάψωμεν scripsi: συνάψομεν P 28 τῶν διχαίων addidi 

ἁπλῆ ἡ in litura P 32 éx petadécews in litura ΡΣ 35. 386 τῶν ἀδίκων (ante 

ἀλλὰ) scripsi, cf. p. 42,2: ἀν)ρώπων P 
ol 
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΄ Vv ΄ , \ > » Ἁ ~ fi A > \ > Ἁ 

φᾶσις, ὡς εἴρηται, ἄρμοζει χαὶ ἐπὶ τῶν λίϑων χαὶ ἐπὶ τῶν παίδων χαὶ 
᾿" ~ 337 ς οἱ > gees CVS >. x \ ~ /> ΄ 

πὶ τῶν αοιχῶν" ἢ OF EX μετα ϑέσεως χα τάς φᾶσις ἐπὶ μὲν τῶν παϊοῶν αρ- 

Se \ ΣΝ ~ ba hay / σ᾿ δ > / ΄ 54.239, 

μόςξι χαι ἐπὶ τῶν cyov τῶν υεσὴν gly, οἷον τῶν [27] οἰχαιῶν |L7/TE POLKWY, 

. 
ἐπὶ δὲ τῶν λίϑων οὐχ ἁρμόζει: οὐδεὶς γὰρ λέγει ὅτι 6 λίϑος ἄνϑρωπος 

͵΄ ς ἢ εἰ τὸ ὙΠῸ 
σεται. uy Of ATK, a7T0- 

~ 

Ly 

> 5 as , - ἘΞ ΝΞ at ᾿Ξ - 4A ¢ 

5 οὐ δίχαιός ἐστιν: ψευδὴς yap ἣ πρότασις eine by 
v 

δίχαιος οὐχ ἔστιν᾽ ἀναιρεῖ acts ἣ λέγουσα ὑπόϑου 6 λίϑος) ᾿ἄνϑρωπος 
itd | t 

“Ol τὸ δίκαιον ἐχ τοῦ τ χαὶ τὸν ἄνϑρωπον. ἣ δὲ ἄλλη ἐχ μεταϑέσεως 

χατάφασις  ἣ λέγουσα “ὃ λίϑος soa Jats τος OD δίχαιός ἐστι᾿ τοῦτό φησιν 1. θέν 

ὅτι ἄνϑρω ὠπος ΑΝ, ἐστιν ὃ λίϑος, οὐ δίχαιος δέ. ὥστε χαϑολιχωτέρα ἣ 

10 ἁπλῆ 

οὐ γὰρ ὃν λόγον ἔχουσιν αἵ στερητιχαὶ προτάσεις mpis τὰς éx μεταϑέσεως oe ! 

/ 5 b} sf S 3 

π᾿. τῆς ἐχ μεταϑέσεως χαταφάσεως. οὐχέτι δὲ ἀντιστρέφει" 

΄ὕ rs 

προτάσεις, τὸν αὐτὸν λόγον ἕξουσι χατὰ τὸ χαϑολιχώτερον χαὶ τὸ μεριχώ- 
’ 

τερον at ἅπλαῖ. 7 εἶν γὰρ στερητιχὴ χατάφασις ἣ ὙΠ ᾿ἄνϑρωπος 
‘ 

vA , > > la > ΄, . /Q. > is 

αοιχος ἐστι μεριχώτερα εστιν. WS ἐρρέϑη; τὺς SX μεταϑέσεως χαταφάσεως p: 
Sl σερ > oi Cb het ἢ > , tf > ? ς΄ Qe τ ~ > , 

15 τῆς λεγούσης ᾿ἄνϑρωπος οὐ δίχαιός ἐστιν΄ - ἢ δὲ ἁπλῆ ἀποφθσι, χαϑολιχω- 
Ὁ ΤΟΝ \ Pie / 

τέρα ἐχείνης ἀποδέδειχται χατὰ tov αὐτὸν τρόπον. ἐπειδὴ Ἷ στερητιχὴ 
΄ 

ὯΝ 

[= [0] A Ὁ On χατάφασις ee ἐστὶ τῆς ἐχ σεως χατας poses οὐχοῦν χαὶ ἣ 
‘ 

ἀπόφασις αὐτῆς ἢ λέγουσα ᾿ ἄνϑρωπος ἄδιχος οὐχ ἔστιν᾽ (χαϑολιχωτέρα ἐστὶ 
τῆς ἐκ μεταϑέσεως ἀποφάσεως τῆς λε γούσης ̓ ἄνϑρωπος οὐ δίχαιος οὐχ ἔστιν)" 

50 ἢ δὲ πεν χατάφασις μεριχωτέρα ἐ ἐχείνης ἀποδέδειχται. χαλῶς (ody) εἴρηται 
ὅτι τῶν ὃ μορίων τὰ μὲν ἐχ μεταϑέσεως οὕτως ἀχολουϑοῦσιν ταῖς ἁπλαῖς 
χαταφάσεσι ual ἀποφάσεσιν ὡς at στε es προτάσεις. οὐχέτι δὲ aytt- 

fe iL τρέφει. χαὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τῶν ἀπροσδιορίστων προτάσεων. χατὰ τὸν 

αὐτὸν δὲ faery χαὶ ἐπὶ τῶν προσδιωρισμένων. προτάσεων ἣ ἀχολουϑία" 

αἱ χατὰ διάμετρον χείμεναι προτάσεις οὐχ ὁμοίως συναληϑεύουσιν 
συναληϑεύουσιν 

Lo qr al ~ ES τ τὶ 2 o 
5 = > cry a ens 
ἐπὶ τῆς evdeyo μένης ὕλης ὥσπερ ἐχεῖ" ἐχεῖ μὲν ἘΣ Qe ( 

Pika) 

Shy [0] ὯΝ 
ΟΝ (2 ah ON ~ Ψ > ΄ 2 >\ ~ . 

ai διαγώνιοι, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπὶ τῶν ἀπροσδιορίστων: ἐπὶ GF τῶν προσδιωρισ- 
μένων προτάσεων ποτὲ μὲν συναληϑεύουσι ποτὲ δὲ συμψεύδονται. χαὶ 

τοῦτο δῆλον ἐχ τοῦ διαγράμματος: οἷον ἐν μὲν τῷ ἃ διαγράμματι χεῖται 
ΡΥᾺΑ > v ? ΄ "Ὁ , Ὁ 

30 ᾿ἄνϑρωπος δίχαιός ἐστιν᾽ ἁπλῇ χατάφασις, διαγώνιος δὲ ταύτῃ χεῖται ἢ Ex 
7) Qs , ε ΄ cmv > 97 3 ) ΄ : 

vetatécews χατάφασις ἣ λέγουσα δνύρωπος οὐ δίχαιός ἐστιν. ἀμφότεραι 
) Ni 

ott διὰ οὖν Haad et ποτ χαὶ ἢ ἐπ τὸ ἐπ ΣΝ τος δίχαιός ἐ 

Σωχράτην χαὶ ἣ λέγουσα ἡ en od δίχαιός ἐστι᾿ Gr “Avutov τῳ; παι- 
δίον. πάλιν | eon ἐπ᾿ εὐϑείας “ avipor τος δίχαιος Εν ἔστιν᾽ ἁπλῆ ἀπό- £.65r 

35 gaat, ταύτῃ δὲ διαγώνιος χεῖται ἣ ἐχ μεταϑέσεως ἀπόφασις ἢ λέγουσα 
ἄνθρωπος οὐ δίχαιος οὐχ ἔστι᾽. ean Σ ἢ μὲν γὰρ ἀπόφασις ἢ 

λέγουσα “ἄνϑρωπος δίχαιος οὐχ ἔστιν᾽ ἐπὶ παιδίων ἀληϑεύει, ἐπὶ αὐτῶν Ge 
ε 

τούτων ἀληϑεύει πάλιν χαὶ 7 ex ἐπ θ τ... ἀπόφασις. Sor ἀποδέδειχται 

ς 5 οὐ δίχαιος scripsi: οὐχ Ρ ἡ δὲ] fort. ἡ γὰρ 7 
natoy χαὶ P zai (post λίϑου) superser. P 12 χατὰ scripsi: zat P 17 xatd- 

φασις scripsi: ἀπόφασις P χαταφάσεως scripsi: ἀποφάσεως P 18 ἄδιχος scripsi: 

δίχαιος P 18.19 χαϑολικωτέρα --- οὐχ ἔστιν addidi 20. οὖν addidi 25 γε 

\ χαὶ τὸ Stxatov scripsi: τὸ 6t- 

δὲ 
τ 

scripsi: δὲ P 30 σωχρα P 36 post συναληϑεύουσιν fort, excidit οὖν καὶ αὗται 
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\ 
\ > \ ~ 

ὅτι ἀεὶ ἐπὶ τῶν ἀπροσδιορίστων αἵ διαγώνιοι ᾿συναληϑεύουσιν. ἐπὶ δὲ τῶν 
y 5 / ΄ ~ 

προσδιωρισμένων χείσϑω ἄνω πρότασις ἁπλῇ χατάφασις οἷον ᾿ πᾶς ἄνϑρωπος 
- ς ἐστι Φευδὴς οὗ μ “ ἄν(υς ἸΔῈ Py δίκαιός ἐστι᾿ ψευδὴς οὖσα See nee ἐπ᾽ εὐϑείας ταύτῃ χεῖται ἑτέρα 

> ) 
ος ἐστιν. 

τ 
= er Ὡς 24 Ney » . 

πρότασις ἀντιφατιχῶς μαχομένη 7 λέγουσα ‘od πᾶς ἄνϑρωπος δίχαιό 
Ἂς c 2A nme uf > ce τ = c , ~ 

5 πάλιν δὲ ἢ ex μετα αϑέσεως ἀπόφασις ὑποχάτω χείσϑω ἑπομένη τῇ χαϑόλου 

χαταφάσει ἣ λέγουσα ‘0d πᾶς ἀνϑρωπος οὐ δίχαιός ἐστιν. ἐπ᾽ εὐϑείας δὲ 
) δ᾽ ~ (κε ~ » as 

ταύτῃ χεῖται ἣ χατάφασις αὕτη ἢ λέγουσα ᾿ πᾶς ἄνϑρωπος οὐ δίχαιός Bott’. 
- Ἂν >. 

at μὲν οὖν διαγώνιοι χαϑόλου οἷον ἢ ἁπλῇ χατάφασις χαὶ ἣ ἐκ μεταϑέ- 
ΕΞ le -- , SF c σεως συμψεύδονται, ἥ te λέγουσα ᾿ πᾶς ἄνϑρωπος δίχαιός dott’ ual ἣ λέ- 

«ς ~ » ~ cn BA : or 

10 ὑὸς πᾶς ἀνῦρωπος οὐ δίχαιός ἐστιν᾽- at δὲ ἄλλαι διαγώνιοι, ἥ τε λέγουσα 
Ν [« 

ed 
¢ 7 4 ς ~ v 

od πᾶς ἄνϑρωπος δίχαιό οὐ πᾶς ἀνϑρωπος οὐ δίχαιος ̓  συναλη- 
\ ς Vv , 

ϑεύουσιν: ἀληϑὲς γὰ ν “οὐ πᾶς ἄνϑρωπος δίχαιός Bott” χαὶ τὸ λέγειν 
I~ re > ~ » ¢ > > , 

οὐ πᾶς ἀνῦρωπος οὐ δίχαιός ἐστιν᾽. εἶτα παραχατιὼν ὑπόδειγμα τι thy 
\ ~ , ~ 5» ~ 5 ~ 

χαὶ THY προτάσεων τῶν ἐχουσῶν τὸν ὑποχείμενον ἀόριστον" ποῖαι 
vo ay \ Q 7 ε 

15 αὗται, ἤδη μεμαϑήχαμεν. ἐπεὶ οὖν ταῦτα εἴπομεν χαὶ τὸ ἱχανὸν μέγεϑος 
~ / Η 

ἀπείληφεν ἣ παροῦσα ϑεωρία, φέρε ταύτην ἐνταῦϑα χαταπαύοντες τὴν λέξιν 
’ ΄ “ BY ΄ > > 

πολυπραγμονήσωμεν, ἵνα, εἴ πού τι δέοι, σαφηνίσωμεν χατὰ δύναμιν. 
> yv ᾿ v 

p. 1920 Οἷον ἔστι δίχαιος ἄνθρωπος" τὸ ἔστι τρίτον φημὶ συγ- 
~ » “ δι ~ ΄ ~ 

χεῖσϑαι ὄνομα 7 ῥῆμα ἐν τῇ καταφάσει. ἰστέον ὅτι τὸ συγχεῖσϑαι ἸΠ τ Ἱ 7 \ 

20 οὐ χαλῶς εἶπεν" οὐ γὰρ σύγχειται éx δύο τινῶν 7 πλειόνων τὸ ἔστι" πᾶν 
γὰρ συγχείμενον τοὐλάχιστον ἐχ δύο τινῶν σύγχειται. σὺ οὖν λαβὲ τὸ συγ- 

χεῖσθαι ἢ ἀντὶ τοῦ προσχεῖσϑαι, ὅπερ αὐτὸς μιχρὸν ὕστερον τῷ συγχεῖσϑαι 

ἐπήγαγεν. ἢ συγχεῖσϑαι ἀντὶ τοῦ σὺν τοῖς ἄλλοις χεῖσϑαι, οἷον σὺν τῷ χατη- 
γορουμένῳ χαὶ EES ὄνομα δὲ ἢ βῆμα εἶπεν νῦν οἷον ᾿ ᾧ βούλῃ 
ee, ΄ > ΄ ΠΕ Πἢ χαλέσῃς α Ot. εἶπεν ὄνομα τῷ χοινῷ προσρήυατι" εἴπομεν γὰρ ὅτι 

Χ ~ ~ ~ > 

χαὶ τὸ ὄνομα τὸ παρ᾽ ἡμῖν χαὶ τὸ ῥῆμα χαὶ πᾶν μέρος λόγου ὄνομα ἐπε- 

χάλουν οἱ παλαιοί. ῥῆμα εἴποις τὸ ἔστι, τότε τῷ ἰδιχῷ ὀνόματι 
> i 

~ > 7 ε - 

χαλεῖς αὖτο. ὅτι χατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν λέγει τὰς ἁπλᾶς προ- 
΄ ΕῚ ε ~ ΄ \ 

τάσεις, οὐχ ὡς χαὶ τῶν ἄλλων μὴ οὐσῶν χαταφάσεων χαὶ ἀποφάσεων, 

ἁ 
/ \ ~ \ 5 , > 30 ἀλλὰ τὰς ἁπλᾶς λέγει χαταφάσεις χαὶ ἀποφάσεις, ἐπειδὴ αὗται χυριώτεραί 

εἰσιν τῶν ἄλλων προτάσεων. 
, 7 ~ 

p. 19024 Λέγω δὲ ὅτι TO ἔστι ἢ τῷ διχαίῳ προσχείσεται ἣ TH 
- ~ > ~ οὗ διχαίῳ. ἐνταῦϑα χαλῶς εἶπεν ἐπὶ tod ἔστι ePOSUELEG ται ὁ & ἃ THY 

ε a ἌΡΑΣ , SN a 32 om , 4 \ 2 ΄ 
ἁπλῆν ἐσήμανεν πρότασιν, ἐν δὲ τῷ εἰπεῖν οὐ διχαίῳ τὴν ἐχ μεταϑέσεως 

) 35 ᾿ ἔστιν οὐ δίχαιος ἀνϑρωπος᾽. 
Ἔντεῦϑεν τὰς 2x μεταϑέσεως προτάσεις παραδίδωσι. χαὶ ἄξιον ζητῆσαι 

> , Ὁ " ,ὔ 

χ μεταϑέσεως ἀποφάσεως ἂρά γε χατάφασιν σημαίνει ἣ ἀπό- 
! 

/ t 5S , 5 Li σ ξ΄ ~ 

Ἴομεν τοίνυν ὅτι ἣ ax μεταϑέσεως ἀπόφασις ἕπεται τῇ ἁπλῇ 
\ . 4 ΌΤΙ, > ~ Υ a Q~ > 

εἰχότως, διότι ἐπὶ τῶν ὄντων ὅταν ληφϑῶσιν δύο ἀρνήσεις C4 Ὁ ἜΘΝ ΤΗΝ χα 

1 αἱ διαγώνιοι seripsi: διαγωνίοις P 8 χαὶ ἡ scripsi: ἡ Ρ 16 ἀπείληφεν ex ἀπει- 

λήφαμεν corr. P 22 τῷ scripsi: τὸ P 23 χεῖσϑαι scripsi: κεῖται P 25 αὐτό 

scripsi: αὐτῶ P εἶπεν] fort. εἰπὼν εἴπομεν] cf. p. 3, 4566. 33 lacunam 

indicavi: addendum χαὶ ἐν τῷ εἰπεῖν τῷ διχαίῳ προσχείσεται 
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5 2 “Ὁ ΄ ΄ wa 
ἐπὶ διαφόρων ὅρων χείμεναι ἣ προσρήματος (πρύσρημα δέ φημι ἣ τὸν 

~ n” ΄, 

προσδιορισμὸν ἢ τὸν τρίτον προσχατηγορούμενον) πάντως κατάφασιν ἘΠ 

νουσιν. οἷον ̓  ἄνϑρωπος δίχαιός ἐστιν, ἄνϑρωπος οὐ δίχαιος οὐχ ἔστιν" ἐν- 
’ i 

~ Vv > ΄ Ὁ ~ is ~ v 

ταῦϑα τὸ “οὐ δίχαιος οὐχ ἔστι᾽ χατάφασιν δηλοῖ. ὅταν ὃὲ ἐπὶ τῶν μὴ ὄὅν- 5 i μη 

των ληφϑῶσιν. ἀδιάφορον: ἣ αὐτὴ γὰρ 2x μεταϑέσεως ἀπόφασις ἐπὶ τῶν 
Wy ’ ) i ha 8 if 

SA ~ a , ΄ > Vv 

ἀδιαφόρων, οἷον τῶν μήτε δικαίων μήτε ἀδίχων, οὐχ ἔχει τὴν αὐτὴν χατά- 
δ. τὸς >. A SX σ Ὑ ᾿Ξ pape | eee 2A A \ (ἢ: é x 

φασιν. ἐπὶ διαφόρων δὲ ὅρων εἴπομεν διὰ τὴν ᾿Αττιχὴν συνήθειαν: πολ- 

λάχις γὰρ αὐτοὶ τὰς δύο ἀρνήσεις καὶ ἀλλεπαλλήλως τιϑέντες ἀντὶ μιᾶς 
" la 3 , ς ΄ 5 4 ἀρνήσεως αὐτὰς λαμβάνουσιν. ὡς τὸ “οὐ μὴ ποιήσεις | ἀντὶ τοῦ “od ποιή- 

Gets’ χαὶ ἕτερα τινα τοιαῦτα. 
~ ἘΣ ~ ? ~ 

p.19>30 Ταῦτα μὲν οὖν, ὥσπερ ἐν τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς λέγεται; 

οὕτως τέταχται. ἰστέον ὅτι ὅσον ἐχ τῆς φράσεως τοῦ ῥητοῦ τούτου Ξ 4 i 
> ~ es Ε 

πρότερά εἰσιν τὰ ᾿Αναλυτιχὰ τῆς παρούσης WEE & εἶπεν γὰρ ὡς ἐν 

τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς λέγεται. λαβὲ οὖν τὸ λέγεται ἀντὶ τοῦ λεχϑήσεται" 
σχοπὸν γὰρ Ων περὶ ἐχείνων ἼῸ εἶπεν τὸ λέγεται. 

C Ὁ -Ἦἷ-Ἂ 4 ϑό ~ 

p. 19031 μοίως He Eyer xay χαϑόλου τοῦ ἠνόματος qj χατά- 

πὶ τῶν ἀπροσδιορίστων προ- ὃ - ΄ σ 

φασις. ἐπειδὴ ὃξ πάντα ὅσα εἶπεν ἄνω ὡς ἐ 
\ ~ > / τ pee 

tL TW τάσεων ἐγύμνασεν, φησὶ νῦν ὅτι χαὶ Ext τῶν προσδιωρισμένων τὸ αὐτὸ 

συμβήσεται. 
\ \ > ΄ ταν Z ἃς κατὰ διάμετρον ἐνδέχεται συν- p- 19b35 Πλὴν οὐχ διυοίως τ 

τε γ Δ =; | dew ὅτ οια t ὃέ TO CE. εἴπουεν χαὶ ἂν τῇ ew ρίᾳ οτι ια- 

τῷ σι 

> \ 

at det συναληϑεύουσαι 
as 

ἄνϑρωπος δίχαιός ἐστι . ἄνϑρωπος δίχαιος οὐχ ἔστι 
i) 

Oo 
» ath ἊΣ iG « 

ἄνϑρωπος οὐ δίκαιος οὐχ ἔστι ἄνϑρωπος οὐ δίχαιός ἐστι 

αἱ ποτὲ μὲν ἀληϑεύουσαι ποτὲ δὲ ψευδόμεναι 

πᾶς ἄνϑρωπος δίχαιός ἐστι ¢ od πᾶς ἄνϑρωπος δίκαιός ἐστι / 
oS G6 

ne 
ane 

5 - LA ὃ ϑ ar Ze » > oy 

οὐ πᾶς AVUPWTOS (οὐ) οἰχαίος πᾶς ἄνϑρωπος οὐ OLXAGLOS 

ἐπ᾽ ἔλαττον  ἄνϑρωπος δίκαιός ἐστι | ἁπλαῖ ἄνθρωπος δίχαιος οὐχ ἔστι | ἐπὶ 

πλέον Χ 

80 XN ἐπὶ πλέον  ἄνϑρωπος ἄδικος οὐχ ἔστι | στερητιχαὶ | ἄνϑρωπος ἄδιχός ἐστι | ἐπ᾿ 

ἔλαττον IN 

X ἐπὶ πλέον  ἄνϑρωπος οὐ δίχαιος οὐχ ἔστι | ἐκ μεταϑέσεως | avdpwros οὐ δίχαιός 

ἐστι | 2x’ ἔλαττον Y 

1 προσρήματος scripsi: προσρήματι P 2 χατάφασιν ex xata φύσιν corr. P 6 ante 

χατάφασιν add. διαφ P 9 τὸ οὐ scripsi: τοῦ P 22 συναληϑεύουσαι ex suvady- 

Sebovow corr, P! 27 od addidi 

f. 66r 



" 
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iA aa » . > = Zé ΄ >I φορᾶν τινα ἔχουσιν at προσδιωρισμέναι προτάσεις πρὸς τὰς ἀπροσδιορίστους. 
Die ἐκ ~ > > / CALE 

ἐπὶ γὰρ τῶν ἀπροσδιορίστων at διαγώνιοι (τὰς αὐτὰς γὰρ J 
\ 9X = > ᾿ AN eyes Ves > ε ~ > 

μετρον) ἀεὶ συναληϑεύουσιν. ἐπὶ GE τῶν προσδιωριὶσμένων ἣ μὲν THY ὃδια- 
~ 

> ~ ᾿ > ar ὯΔ 3 Palys ΄ς es Ἂς πῶς > ~ ~ 

Ἰωνίων ἀληϑεύει, ἢ ὃὲ συμψεύδεται. τοῦτο οὖν αἰνίττεται διὰ τοῦ ῥητοῦ 

5 τούτου. 
ΕΞ VA 9 ἊΝ \ \ > » ς 

Ρ. 19υ81 Αλλαι δὲ πρὸς τὸ οὐχ ἄνϑρωπος ὡς ὑποχείμενόν τι 
‘ 

cs IN aS Sa ae , προστεϑέντες. ἐπειδὴ τὰς wp τὸ ἔγον ἐχούσας τὸν ὑποχείμενον προτάσεις 
ξνύ Ξ > ) ΕΞ Pe ~ a ἐγύμνασεν, φησὶν ὅτι εἰσὶν ual ἄλλαι προτάσεις ἀόριστον ἔχουσαι τὸ ὕπη- 

΄΄ \ ΄ \ \ c >) ΄ ~ 

χείμενον χαὶ ὁμοίως τὰς χαταφάσεις χαὶ ἀποφάσεις ποιοῦσαι" πλὴν χεχω- 
ΓΑ iN ~ > ~ 

10 ρισμέναι εἰσὶν αὗται τῶν ἐχουσῶν ὡρισμένον τὸ ὑποχείμενον. ταῦτα ἔχει 

πρᾶξις. 

>] el ote Ἂν X Vv ~ , p.20a3 Ἐφ᾽ ὅσων δὲ τὸ ἔστι μὴ ἁρμόττῃ οἷον ἐπὶ τοῦ ὑγιαίνειν τ. θὸν 
ΜΠ πὶ. ξπὶ τούτων. τὸ αὖτ = ‘ χαὶ βαδίζειν, ἐπὶ τούτων τὸ αὐτὸ ποιεῖ οὕτως τιϑέμενον ὡς ἂν 

ΚΕ, oe New EV, ΄ \ \ ¢r~ 15 εἰ TO ἔστι προσήπτετο, χαὶ τὰ ἑξῆς. 

~ X a ~ ? a/> ~ » 

Τοῦτο τὸ ϑεώρηυα, ὃ νῦν Λριστοτέλης παραδίδωσιν, τινὲς τῶν ἐξη- 
σ 3 

γητῶν pi λαβὸν αὐτὸν λέγειν, ὅτι ὥσπερ ἐγένετο ἀχολουϑία χαὶ τάξις τῶν 
‘ 

προτάσεων, αἷς ἣν τὸ ἔστι τρίτον προσχατηγορούμενον, οὕτως ἐστὶ χαὶ 7 
Q 

τὴ , \ is ἐφ᾽ ie \ 2 > > 5 bY ~ WV 

αἀχολουϑία χαὶ Ἢ τᾶςις χαὶι ἕν ταις TPO τάσε σιν. ἐν ALS ἄντὶ τοὺ EOTLY ξτέρον 

Vv c~ ΄ > cw σ ἊΧ τω 5} 

90 ῥῆμα λαμβάνομεν, οἷον ᾿ ἄνϑρωπος δίκαιος βαδίζει . ὅτι δὲ τοῦτο οὐχ ἔστιν 
X an > Fi ~ 

ἀληϑὲς δῆλον" οὐ 189 ἐστιν ἐνταῦϑα ἢ πρότασις ἐχ τρίτου προσχατηγορου- 

ϑένου, ἀλλὰ συνϑετός ἐστιν ὃ ὑπ πιο τὰ ς. ἀδύνατον γάρ ἐστιν 
Ν @ 

εὶ © 
Ὁ 
on — A ty 

Pies τρίτον προσχατηγορεῖσϑαι ὡσαύτως" χαὶ ἐνταῦϑα ὃὲ προσδιωρίσατο χαὶ 
- = 
t 

v ~ - 5 5 A 

ἐν τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς εἶπεν, ὡς ἔχομεν σὺν ϑεῷ μαϑεῖν. ἄλλοι δὲ λέγουσιν 
Δ \ ς 3 =. Ae: Ἁ ΄ 5 ΄ ΄ > > Ὁ ΄ 

95 ὅτι τὸ ζητούμενον ἐν τούτοις ἐστὶν ὡς ἐν ταῖς προτάσεσιν ἐν Alc ὀυνάμει 
- \ Vv ct τὶ ~ ¢ ᾽’ Ὁ “ ) >] ~ ΄ 

ϑεωρεῖται τὸ ἔστιν, ὡς ἐν τῷ “ Σωχράτης βαδίζει (ἐνταῦϑα γὰρ δυνάμει 
Vv bY σου ~ 

πρόσχειται. τὸ ἔστιν: ἀναλυόμενον γὰρ τὸ ῥῆμα εἰς τὴν οἰχεῖαν μετοχὴν 

usta τοῦ ἔστι τὸς ἀναλύεται. ὡς 2 “Σωχράτης βαδίζει᾽ ἀντὶ tod ᾿ Σω- 
΄ 

, τ , 

χράτης βαδίζων actly”), ὅταν οὖν οὕτως γένηται ᾿Σωχράτης βαδίζων ἐστί᾽, 
oS) 5 , ἊΣ τὶ ιν ΣΡ > eer Lie Wea x 3 \ 

30 ᾿Σωχράτης οὐ βαδίζων ἐστίν᾽, apa χατάφασις ἐστι ἢ aT όφασις" χαὶ λέγει 
σ > ΄ ~ a\ >) ~ le 5 Vv Ve ΄ \ 

ὅτι me τοῦτο δὲ ἐνταῦϑα ζητήσεως οὐχ ἔστιν ἄξιον. τις γὰρ ἄπο- 

ΗΠ > ε > Nay? 

pee od βαδίζ ὧν ἐστί᾽ μὴ εἶναι χατ depasw ; ἡμεῖς δὲ λέγομεν, ἐπειδὴ 

3.4 post διαγωνίων fort. excidit ἀντιϑέσεων ἀχηϑεύει] fort. συναληϑεύει 7 προστε- 

ϑέντες] sic etiam nonnulli libri de Interpr. 19458, ef. Waitz I. 134: προστεϑέντος recte 

Ammonius fol. 1417 8 ἐγύμνασεν seripsi: ἐγύμνωσεν P 13 ἐφ᾽ ὅσων ex Aristotele 

seripsi: ἐφ᾽ ὅσον P 16 τινὲς τῶν ἐξηγητῶν χτλ.] οἷ. Ammon. fol. 141 v 18 ais 

seripsi: at P προσχατηγορούμενον scripsi: χατηγορούμενον P 23 προσδιωρίσατο] 

an πῤοδιωρίσατο ὃ 94. ἐν τοῖς Ἀναλυτιχοῖς] Anal. pr. Al ἄλλοι δὲ χτλ.] cf. Am- 

mon. fol. 142τ 32 τὴν utrobique scripsi cf. Ammon. fol. 142v: τοῦ P ἄνϑρωπος 

pev P κατάφασιν scripsi: κατάφασις P 
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ανημόνευσεν προ sins χαὶ παρβάῥείγμ h τι τέϑειχεν τῶν προτάσεων τῶν 

Or Oy χουσῶν τὸν ὑποχείμιενον ἀόριστον ἔχ τε τοῦ χατηγορουμένου χαὶ τοῦ bro- 
χειμένου μόνων ER Varies οἷον “(ἔστιν) οὐχ ἀνϑρωπος, ἔστι πᾶς οὐχ ἄν- 
ὕρωπος᾽. χαὶ πάλιν ἐχ τοῦ χατηγορουμένου χαὶ ὑποχειμένου χαὶ τρίτου 

¢ 5 v ~ 5 v 

5 προσχατηγορουμένου “οὐχ ἄνϑρωπος δίχαιός ἐστι, πᾶς οὐχ ἄνϑρωπος δίχαιός 
? ‘ ΄ ΄ 

Bott, φοβηϑεὶς μήπως ὑποπτεύσῃ τις Φ  « χαὶ ταὐτὸν ἡγησάμενος τὸν 
δ ~ b] , 5 ~ 

ς ie omnnsping: ayy τῷ are ος ὀνόματι. χαὶ ποιήσῃ τὴν ἀπόφασιν τῆς 
v >/ 4 

ἄνθρωπος δίχαιός 1. 67r 
΄’΄ G) ~ 

as οὐχ ΠΟ πθε ἢ δίχαιός ἐστιν᾿ ES “οὐ πᾶς 
>) wv ΄ ~ 

τι χαὶ μηχέτι φυλάξῃ τὴν οὔ ἄρνησιν ἐν τῷ ὑποχειμένῳ, λέγει νῦν ὅτι 
>) A ὦ Co ~ aN 5 / 3 . ded Ἀ 5 f 

10 οὐ δεῖ οὕτως ποιῆσαι τὴν ἀπόφασιν, ἀλλὰ det φυλάξαι τὸ ἀρνητιχὸν μόριον 

ἐν τῷ ὑποχειμένῳ, ἘΞ εἴ ἐν τῇ χαταφάσει, χαὶ ποιῆσαι τὴν ἀπόφασιν 
5 5 v as "ἢ 5 = ~ 5 Ἄν, a7 5 

οὐ πᾶς οὐχ ἄνθρωπος δίχαιός ἐστι᾿ ἣ “πᾶς οὐχ ἀνῦρωπος δίχαιος οὐχ 

ctv’. ὃ γὰρ πᾶς, ὅπερ ἀνωτέρω a οὐ σημαίνει τινὰ χαϑολιχὴν 
φύσιν, ὥσπερ τὸ ζῷον λογιχὸν Ee TOV ἀνθρώπου, ἀλλὰ τοῦτο σημαίνει 

(σι τοῖς ὑπὸ τὸ RQ? 
Vv 

15 ὅτι χαϑόλου ὄντος τοῦ ὑποχειμένου τὸ χατηγορούμενον π 
ς 4 ς΄ ΄ δὴ δου \ ν᾿ ype l4 ὑποχείμενον ὑπάρχει. χαὶ δῆλα τὰ παῤαδείγματα τέϑειχεν. 

ley 2 ~ 4 > > 

Εἶτα ἐπειδὴ ἐν τῷ προειρημένῳ παραδείγματι οὐχ ἐμπεριεί 
, 5 ς l4 ς SEN EN wv ὃ ὉΠ Δ ἼΣ , 

ϑόλου ἀπό ἴφασις ἣ λέγουσα “οὐδεὶς ἀνῦρωπος δίχαιός got’, ζητεῖται ποία 
2 πρότασις ταύτῃ ἕπεται. χαὶ ἀποφαίνεται ὅτι ἢ χαϑόλου τε xal éx μετα- 

> Ὄ ~ τὶ , ἮΝ wv 

20 ϑέσεως οὖσα χατάφασις. οἷον ἁπλῆ ἀπόφασις “οὐδεὶς ἄνϑρωπος πτερωτός 
2 ΄ eg Co~ oy ὃ πτερωτός ἐστιν > ~ 9) \ ἐστι᾿ - ταύτῃ ἕπεται “Tas ἀνϑρωπος οὐ πτερωτός Zotw’. ἀχολουϑεῖ δὲ χαὶ 
fe \ s ~~ , Vv ~ 

ἢ μεριχὴ Bras τῇ μεριχῇ ἀποφάσει ποτέ. “tle ἀνῦρωπος δίκαιός ἐστι᾿ 
x ΄ i ? 3) 7 

VEpLny χατάφασις, ᾿ οὐ πᾶς dvPpumoe & δίκαιός ἐστι΄ μερικὴ ἀπόφασις. οὕτως 
5 ~ a I> 5 

υὲν ee doce Ue ἐπὶ τῶν παραδειγμάτων ἀπέδειξεν ποία πρότασις ποίᾳ 
, 

25 προτάσει ἕπεται. 6 ὃὲ Πρόχλος χαϑόλου μέϑοδόν τινα τῆς τούτων εὑρέσεως 
BUEN ἢ δὲ payors ἐστι τοιαύτη: ἐὰν προταϑῇ τις πρότασις, 

Neen ΜΕΥ y ξ ἊΝ d 38 
φύλαξον τὸν αὐτὸν ὑποχείμενον xat τὸ αὐτὸ ποσόν, ἄλλαξον δὲ τὸ [αὐτὸ] 

ποιὸν χαὶ τὸν “ATH ere ual τὸ μὲν ποιόν οὕτως" ἐὰν ἢ προταϑεῖσα 
πρότασις χαταφατιχή ἐστι ποίησον αὐτὴν ἀποφατιχήν, χαὶ ἔμπαλιν ἐὰν 

80 ἀποφατιχή ἐστι, ποίησον αὐτὴν χαταφατιχήν. τὸν δὲ χατηγορούμενον ἀμεί- 
\ \ 

εις οὕτως, ἐὰν ὡρισμένον ἐστί, ποιῶν αὐτὸν ἀόριστον, χαὶ τὸ ἀνάπαλιν 
-το 

6. 

ἐὰν ἀόριστον, BeBe Pe ὅταν οὖν τὸ μὲν ποσὸν τὸ αὐτὸ φυλάξῃς, οἷον 3 

εἰ μὲν peony, μεριχὴν ποιῶν, χαὶ εἰ χαϑόλου, χαϑόλου, χαὶ τὸν ὑποχεί- ᾧ 

3 ἔστιν addidi 6 lacunam indicavi: μήτις ἀδιάφορον εἶναι ὑπολάβῃ πρὸς τὸ 

γενέσϑαι τὴν ἀπόφασιν τὸ ἀφαιρεῖν μὲν τοῦ ἀορίστου ὑποχειμένου τὸ ἀρνητιχὸν μόριον, 

προτάττειν δὲ αὐτὸ τοῦ προσδιορισμοῦ Ammon fol. 143r 7 ποιήσῃ scripsi: ποιήσει P 

8 χαταφάσεως scripsi: χατάφασις P 8. 9 δίχαιός ἐστι] conicias δίχαιος οὐκ ἔστι (cf. 

etiam Boethius. II p. 319,5); sed v. Ammon. fol. 149 Ὁ 12 οὐ scripsi: οὕτως P 

πᾶς (post od) ex πᾶν corr. P! 13 τινὰ scripsi, cf. p. 29,1.6: thy P 16 ὑπο- 

χείμενον scripSi: χείμενον P 17 οὐχ ἐμπεριείχετο scripsi: οὐχεπεριείχετο P 

21 πᾶς scripsi: οὐδεῖς (sic) P 25 μέϑοδόν τινα xth.] ef. Ammon. fol. 1467 

εὑρέσεως scripsi: ἐρέσεως P 26 προταϑῆι ex προτιϑῆι corr. P! 27 αὐτὸ delevi 

28 προταϑεῖσα scripsi, cf. v. 26 et p. 47,6: προστεϑεῖσα P 3d μεριχή Scripsi: με- 

ριχὴν P 
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STEPHANI IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 20238. 29] 

x 2) Le >) "2 . ‘ , 

ὕενον τὸν adtov,  ἀμείψῃς ὃξ τὸ ποιὸν χαὶ τὸν κατηγορούμενον, πάντως f. 
Ἁ >) ~ σι 

εὑρήσεις τὴν ἀχολουϑοῦσαν πρότασιν. οἷον προχείσϑω χαϑόλου πρότασις 
-᾿ > 5) Ἐν " ” 

πᾶς ἄνθρωπος ζῷόν Botts φύλαξον τὸν ὑποχείμενον, τοῦτ᾽ ἔστι τὸν ἄν- 
4 \ 4 ss » > 

ὕρωπον, φύλαξον χαὶ τὸ BESO ἄμειψον δὲ τὸ ποιόν, ἔτι 48 χαὶ τὸν χατη- 
a , e A \ / >. Na YC > ἜΣ Vv > > \ yopobuevoy, χαὶ ποίησον “οὐδεὶς ἄνϑρωπος οὐ ζῷόν eotww’s ὅπερ ταὐτὸν 
φϑέγγεται τῇ προταϑείσῃ προτάσει. ὡσαύτως ἕξει χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν 

προσδιωρισμένων προτάσεων, χαὶ ταῖς χαταφάσεσιν αἱ ἀποφάσεις ἕπονται 
- Ν my ἐ8 ὌΠ) πη πε τσ oy ας ἘΞ ς PhS Nis ~ 
KATA THY 5 O00Y TAUTYY XAL TALS ano OUGEG at xa ταφάσ σεις. ETL OS τῶν 

5 / ~ \ ΄ ΄ a 5 

ἀπροσδιορίστων ταις μεν Bere iu. ἕπονται at ἀποφά (σεις, οὐχέτι 68 αν- 

΄ » » ΄ ec ec 
τιστρόφως ταῖς ἀποφάσεσιν αἱ χαταφάσεις" ee yap ὅτι ἣ éx peta- 

/ 

i 

4 ΄ >) \ ϑέσεως χατάφασις μεριχωτέρα ἐστὶ τῆς ἁπλῆς eres, χαὶ εἰχότως οὐχ 
σ ἘΝ 5 \ 1 = \ ~ Cc ΄ oO ~ 
ἕπεται" τὸ γὰρ μεριχὸν τῷ χαϑολικωτέρῳ Ex oe οὐχ ἐγχωρεῖ. ταῦτα 

΄ > 

20293 Φανερὸν δὲ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν χαϑ᾽ ἔχαστον;, εἰ ohne 

ὶ Ἔα Hace ἀληϑές: οἷον apa Σω- ,, 5 σ 

τηϑέντα ἀποφῆσαι, ὅτι χαὶ 
la , οὔ. Σωχράτης ἄρα ob σοφός ἐστι. πληρώσας τὸν 

Ἵ 

\ > 5 Q7 ~ fone = σ᾿ ΄ - > 

περι τ is αἀχολουϑίας τῶν TOOTAGEWY Ney Byecatev STEN τινὰ τοις SLOT- 

μένοις ἀχόλουϑα ϑεωρήματα παραδίδωσιν. ἀλλὰ πρῶτον τὴν ἀναφανεῖσαν 

ἡμῖν ἀπορίαν εἰς τὸ διάγραμμα τὸ περὶ τῆς ἀχολουϑίας τῶν προτάσεων 

διεξέλϑωμεν: μετὰ δὲ ταῦτα τὰ τούτοις ἀχόλουϑα μαϑησόμεϑα. ἐρρέϑη 

1ὰρ τοίνυν ἐν τῷ διαγράμματι ὅτι ἢ ex μεταϑέσεως χατάφασ Is ἀπροσδιύ- 

ρίστος μεριχωτέρα τῆς ἁπλῆς a7 το σεως οὖσα τυγχάνει. ἦν "δὲ αὕτη ἢ 
iD CO, = > 97 4 Ses \ τ σ ~ CIFIC 

ἔγουσα ᾿ ἄνθρωπος οὐ δίκαιός or’, χαὶ εἶπον ὅτι τῆς λεγούσης ᾿ἄνϑρωπος 
4 Ὥς 

> 

δίχαιος οὐχ ἔστιν᾽ ἁπλῆς ἀποφάσεως μεριχωτέρα ase. χατεσχεύασαν δὲ 

τοῦτον τὸν τρόπον: ἐλάμβανον τὸν χατηγορούμενον σύνϑετον χαὶ ἐδείχνυον 

ὅτι ἐφ ὅσων υὲν αὕτη ἀληϑής ἐστιν, ἐχείνη οὐκ ἔστιν ἀληϑής, ἤγουν ἢ 
OTL co 0) με 9] ηα of i> SOL 5 SASL | #) SOL sf ἢν {ΠῚ J | 

c 
> 

41 

θῖν 

ἁπλῆ ἀπόφασις: ὥστε ἐχ τούτων συνάγεσϑαι ὅτι ἢ ἁπλῆ | ἀπόφασις χα- 1. 68r 

ϑολιχωτέρα ἐστὶ τῆς ἐχ μεταϑέσεως χαταφάσεως. οἷον ἔστω ἐχ εταϑέσεως Ι : 
χατάφοσις 7 λέγουσα ᾿ τὸ παιδίον ἄνθρωπός ἐστιν οὐ δίχαιος᾽ - ἀληϑής ἐστι 

5 ΄ ς avs 

χαὶ ἁρμόζει: ἔστω χαὶ ἀπόφασις ἢ λέγουσα “ τὸ παιδίον avdpmnos δίχαιος 

οὐχ ἔστιν - ψευδής Gon). ὥσϑ᾽ αὕτη μὲν χαϑολιχωτέρα ἐστίν, ἐχείνη δὲ ἢ 

dx μεταϑέσεως χαταφατιχὴ μερικωτέρα. χαὶ οὕτως μέντοι δϑεν ἀπέδειξαν. 

ἡμεῖς δὲ λέγομεν μηδὲν διαφέρειν χατὰ τὸ ony αινόμενον τὴν ED ἀπό- 

φασιν τῆς ἐχ μεταϑέσεως χαταφάσεως, εἴτε ἁπλοῦς ἐστιν ὃ χατηγορούμενος 
μ, ia > \ > 7» σ ΡΣ ΞΟ ire ΄ c , ΄ 

εἴτε σύνϑετος. εἰ γὰρ δείξωμεν ὅτι ἐφ᾽ ὅσων ἀληϑεύει ἢ μία τούτων, 

πάντως χαὶ ἢ λοιπὴ συναλ τος χαὶ ἐφ᾽ ὅσων ψεύδεται, πάντως καὶ 7 
a > , \ > 

On συμψεύδεται, δῆλον ὅτι οὐδὲν διαφέρουσιν ἀλλήλων. ὥσπερ γὰρ εἰ 
σ ΡΞ. σ 

ΞΔ \ “ΣΝ 

δείξωυεν ot ἐῷ σῶν χατηγορϑῖται ὃ ἄνϑρωπο OS, Et τοσούτων xat τὸ 

ny I ~ » ΄ 
Vy Ἁ 

γελαστιχόν, χαὶ διὰ τοῦτο ἐξισάζουσιν χαὶ ἀντιστρέφουσι πρὸς ἄλληλα χαὶ 
Ὁ ΄ ied ~ 3 \ 

μηδεμία τούτων ἐστὶ διαφορά, οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν προχειμένων. ἀλλὰ 

εἰπὸν P 24 χατεσχεύασαν δὲ χτλ.] οἷ. Ammon. fol. 190τ 31 ἐστι addidi 

ὥσϑ᾽ αὕτη scripsi: ὡσταύτη P 
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πρῶτον τοῦτο διορισόμεϑα, ὅτι ὃ χατηγορούμενος ἐν ταῖς προτάσεσιν 7 
vd hoe J ἋἋ 7 GO; ae Ὁ fe , Cc τ ¢ ~ 

ἁπλοῦς ἐστιν ἢ σύνϑετος" xat δῆλα τὰ παραδείγματα. ὑποχείσϑω οὖν νῦν 
~ , »] / ~ ΄ 

ἁπλοῦς ὃ χατηγορούμενος ἐν ἄμφο τέραις ταῖς προτάσεσιν, χαὶ σχοπήσωμεν 
΄ ΄σ 2 ΄ 

ἐπὶ πάσης ὕλης χαὶ ἐπὶ παντὸς χρόνου τὰς προτάσεις. ἔστω “τὸ παιδίον 
~ 

δίχαιόν ἐστιν᾽ ἐχ μετα πο χατάφασις ἐπὶ τῆς ἐνδεχομένης ὕλης χαὶ or ΟΦ cv 

PBR ~ ~ τῇ Ὁ, 5 , 5 ? > 

επι τοὺ ἐνεστῶτος χρόνου" πάλιν ( τὸ TOALOLOY οὐ TT eee εστιν ETL τὴς 

΄ > € 

ἀδυνάτου ὕλης χαὶ ἐπὶ τοῦ ἐνεστῶτος ypdvov) ἀμφότεραι αὖται ἀληϑεῖς 
9 ΄ 

χαϑεστήχασιν: τὸ παιδίον οὐκ ἀναπνέον ἐστίν᾽, ἐχ μεταϑέσεως κατάφασις 
\ ἧς - 

! 
~ > ΄σ > 

τῆς ἀναγκαίας ὕλης χαὶ τοῦ ἐνεστῶτος χρόνου, ψευδὴς οὖσα. aoe οὖν 
a7 

10 χαὶ τὰς ἁπλᾶς πος ις “is μὲν πρώτης ᾿ τὸ παιδίον δίχαιον οὐχ ἔστι᾽.. “ τὸ 
παιδίον πτερωτὸν οὐχ ἔστι᾽ τῆς δευτέρας" ual αὗται αἱ ἀποφάσεις ἀληϑεῖς. 

“ Ὁ ας ΄ 2 ~ Si ~ 

4 τρίτη ᾿ τὸ παιδίον οὐχ ἔστιν ἀναπνέον᾽ ψεύδεται. δρᾷς οὖν πῶς ἐδείξαυεν 
\ 

ὶ s USTAVESEWS “ATA τς aie χὰ 
᾿ 

ῶῦ ὦ». ὍΝ My x oO ὩΣ < = 
aaee 

o Cc Ο 

or 

7) τ ἢ ἁπλῆ. ἐφ᾽ ὧν ἐδείχϑη. nat αὕτη. ἐπεὶ οὖν 
Vv 

Q- 15 εἴπομεν | τὰς προτάσεις τὰς ἐχούσας ἁπλοῦν thy χατηγορούμενον, εἴπωμεν f. 68y 

ual τὰς σύνθετον ἐχούσας τὸν χατηῚ CARS ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα γενόμενοι 

τοῦ λόγου πρῶτον προσδιορισόμεϑα ὅτι τὸ οὔ ἀρνητιχὸν μόριον ὅλον τὸν 

χατηγχορούμενον ἀναιρεῖ. χαὶ τοῦτο εἰχότως" [0] 
> ΄ x, Υ \ x 
ι YAO τις ξειποι OTL τὸ ὑξν 

δίχαιον φέρε εἰπεῖν ἀναιρεῖ ἐχ τοῦ Σωχράτους ἐν τῷ λέγειν ᾿ Σωχράτης ἄν- 

20 ϑρωπος δίχαιος οὐχ ἔστι᾽, τὸ δὲ ἄνϑρωπος οὐχ ἀναιρεῖ, ἔστι πῇ μὲν χατά- 

φασις πῇ δὲ ἀπόφασις τοῦ αὐτοῦ (Exatépovs γὰρ (dv) ἀνεῖλεν a φ ς πῃ OF απ σις TO SKATES SY} 0 ν LVELAEV, EX Boe 

aX 5 > σ 5» 5 ΄ v ye a7 3 ΄ 

δὲ οὐχ ἀνεῖλεν), ὥστε ἐξ ay cate seca ἄλλαι δύο ἀποφάσεις τῆς αὐτῆς 
“7 5 \ ie Ἀ 3 ΄ a\ ξ΄ wv 

χαταφάσεως. εἰ γὰρ μόνον τὸ δίχαιον ἀνεῖλεν, μεμένηχεν ὃὲ ὁ see 

δεῖται χαὶ ἑτέρας ἀποφάσεως ἰς τὸ ἀνελεῖν τὸν ἄνϑρωπον: χαὶ ἔσονται 

ἤτοι δύο ἀποφάσεις μιᾶς χαταφάσεως, ὅπερ ἀδύνατον (εἴπομεν γὰρ ὅτι Be 
τῷ or 

ULE ἀντίχειται ἀντιφατικῶς μαχομ, μένη), ἢ χαὶ ae ἐξ ἀρχῆς κατάφασις οὐχ 

ἣν μία πρότασις ἀλλὰ δύο. ὡσαύτως δὲ χαὶ ὅταν τῷ χατηγορουμένῳ 
v ΄ Σ ΄ » as ? 

συνϑέτῳ ὄντι συνάπτεται, οἷον “Lwxpatys οὐχ es δίχαιός ἐστιν᾽ - οὐ 
" 5 ~ ΄ \ yy Q b] > ~ σ Vv v Me > 

Ἰὰρ ἀναιρεῖ μόνον tov ἄνϑρωπον, ἀλλ᾽ ὅλον τοῦτο ὅτι οὔτε ἄνθρωπός ἔστι 
Ww 7 Ὑ' te > PSY \ \ D4 la ΄ 

80 οὔτε δίκαιος. ἔλθωμεν τοίνυν ἐπὶ τὸ προχείμενον, χαὶ ἔστω σύνϑετος ὃ 

χατηγορούμενος, ὡς εἴρηται. λέγω τοίνυν τὴν ἐχ μεταϑέσεως χατάφασιν. 
ΟΞ ἰλ' as PAA » ἢ ee ONT ἐδ Lhe eed SS A ΟΕ. ΠΕΣ Ἃ th ῶ A Η 

ὅτι τὸ παιδίον οὐχ ἄνϑρωπος δίχαιός ἐστιν. apa γε ψεύδομαι ἡ ἀληϑεύω; 
o > \ ς - > ΄ o ς 

nat αὕτη τοίνυν ψεύδεται χαὶ ἢ ἐπὶ ee ἀδυνάτου ὕλης ἢ λέγουσα “τὸ 

στιν: efmé χαὶ éxl tis ava ὕλης; 
ον οὐ λίϑος ἐστὶν ΠΝ χος᾽" ἐνταῦϑα γὰρ 

παιδίον οὐχ ἄνθρωπος Ἐπ ts 

ὅταν χαὶ ἀληϑὴς γένητ Tal, τὸ π' Go or 

ἐ 
ταιὸί 
δ \ \ > 

GhyPeber, ἐπειδὴ οὔτε λίϑος ἐστὶν οὔτε ἄψυχος. μετὰ οὖν τὰς Ex μετα- 
΄ X ~ ~ diy Vat 

ϑέσεως καταφάσεις εἰπὲ ual τὰς ἁπλᾶς ἀποφάσεις ἐπὶ τῶν τριῶν ὑλῶν 
~ > » > 

συνϑέτου ὄντος τοῦ κατηγορουμένου οἷον “tO παιδίον ἄνϑρωπος δίκαιος οὐχ 
-" wv ~ wv 

Zou’, ‘cb παιδίον ἄνϑρωπος πτερωτὸς οὐχ Zor’, “td παιδίον λίϑος ἄψυχος 

3 σχοπήσωμεν scripsi: σχοπήσομεν Ρ 6 τὸ παιδίον --- χρόνου (7) addidi, ef. v. 11 

7 ἀληϑεῖς scripsi: ἀληϑείας P 9 εἰπὲ scripsi: εἶπε P 11 ἀληϑεῖς scripsi: ἀληϑής P 

15 εἴπωμεν scripsi: εἴπομεν P 21 ἂν addidi 24 δέεται P 26 μιᾷ seripsi: 

μιᾶς P 34. 37 εἰπὲ scripsi: εἶπε P 36 ἐπειδὴ scripsi: ἐπεὶ δὲ P 
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5 v 
οὐχ ἔστιν 

συναληϑεύουσιν χαὶ 
SE \ \ ἋΣ εἴπωμεν δὲ χαὶ τὴν 

υξριχὼτ 

5 , ΄ € 

εἰ τοίνυν cupedy, 
ea ~~) σ 

OUUUEUG DOVTOLL » οΥλὴν ῃ 

΄ ΄ σ΄ 

τερᾶν εἶναι τ: OTM, ‘TS ἀποφάσεως. χαὶ χατασχευάΐομεν OUTWS’ 
‘ ι r= 

DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 20a 92 23 

\ 

πὶ ὧν 
tT, Ἁ \ , 

(σὴς | DAYS χαὶ παντος χρον 

Say 

οὐδὲν ἀλλήλων διαφέρουσιν. τί 
Ὁ > 

ν τῶν εἰρηχότων (τὴν) sx μεταϑέσεως χατάφασιν 
> 5 

ἐλάμ- 
ι 

Bavov τὸν χατηγορούμενον σύνϑετον χαὶ διεμέριζον αὐτὸν οὕτως λέγοντες 
ἱ 

FINS Ἔ oH sty 7 Ne NZ » Oo - 
Ott δύναμαι εἰπεῖν ὅτι τὸ παιδίον ἄνϑρωπος οὐ δίχαιός ἐστιν: ἐνταῦϑα γὰρ 
> uA Pm = a\ ἜΞΩ = a7 » { ‘ . uv 5 

ἀληϑεύω, ἐπειδὴ. τὸ παιδίον ἀνϑρωπος μέν ἐστι, δίκαιος G3 οὐχ ἔστιν. ἐν 
μὴν a ee os σ A = as 5 Vv 1 ΓΝ Ἁ ᾿ 

OS τῷ ElTEtY OTL TO παιὸ ἴον ἄνϑραορπος OLAGLOS οὐχ εστι ξυοομαι" τὸ γὰρ 
Wo ins A ee » ¢ ᾿ \ Ἂν ᾿ ν 2 \ τὰ τῳ 

οὔ ἐνταῦϑα χαὶ τὸν ἀνϑῦρωπον ἀνεῖλεν χαὶ τὸ δίχαιον ἐχ τοῦ παιδίου. ὡς 
γ΄ \ ’ Ὁ VA a\ 0 ~ > ", 

10 αὕτη μὲν Ψεύδεται, ἐχείνη ὃὲ τ ει. ὅτι δὲ τοῦτο λίαν ἀλόγως Eyer ἤδη 

φϑάσαντες ἀπεδώχαμεν᾽" 
- >a 4 ‘ vw 

TOS γὰρ eat See τὴν Ov αρνησιν ὅλου τοῦ χατης 

γορουμένου μέσην ἐμβληϑῆναι χαὶ τὸ μὲν αὐτοῦ ἀνελεῖν. τὸ ὃὲ Uy ἀνελεῖν ; 

Καὶ ἄλλως ot Ses τὴν ἐχ Pea τὰ χατάφασιν ἐπὶ τῶν ἀπροσ- 
διορίστων μερικωτέραν εἶναι τῆς ἅπληῃς ἀποφάσεως ἔφασαν τὴν μεριχὴν 

15 ἐχ μεταϑέσεως ἀπόφασιν ἐπὶ πλέον εἶναι τ ee ἁπλῆς χαταφάσεως. 

οἷον χεῖται. ἐν τῷ δευτέρῳ διαγράμματι ᾿ πᾶς ἀἄνϑρωπος δίκαιός ae ἁπλῆ 

χαϑόλου χατάφασις" én εὐθείας δὲ ταύτῃ χεῖται ἢ ἀντιφατιχῶς αὐτῇ wayo- 

uzvy ἣ λέγουσα “οὐ πᾶς ἄνθρωπος δίχαιός got’ μεριχὴ ἀπόφασις. πάλιν 
X 

ὑπὸ τὴν ἁπλῆν χαϑόλου 

ἀπόφοσιν τὴν λέγουσαν ᾿ 
aX ~ + 

δὲ χεῖται ταύτῃ (ἢ) ἀντιφατικῶς το ἢ χατάφασις χαϑόλου ex μετα- 
Ἷ3 , 3 > σ 

ϑέσεως οὖσα ἣ λέγουσα ᾿ πᾶς ἀνϑρωπος οὐ δίχαιός Bom’. xual εἶπον ὅτι 
ns “ x δῦ, Ν Pe πε, τὶ = Spe aN ~ QZ) feel τῶ 

ἢ ὑεριχὴ ἀπόφασις éx μεταϑέσεως ἐπὶ πλέον ἐστὶ τῆς χαϑόλου ἁπλῆς 
= ΄ ae = NS δι τ , ΕΞ \ , 5 ΄ - 4 vA 

χαταφάσεως. πρὸς δὲ τούτοις τὸν χανόνα οὐ παρήγαγον τοῦ [Πρόχλου, ὅτι 
a ΄ ἘΞ ΩΣ re ᾿ " > + Q_~ , ΄ - 

25 εἰ βούλῃ προτάσεώς τινος προταϑείσης τὴν ἀχολουϑοῦσαν ταύτῃ εὑρεῖν; 
ἊΝ τς -» ~ Ι ΄ “4 

φύλαξον τὸ ὑποχείμενον χαὶ τὸ ποσόν, ἄμειψον G5 τὸν χατηγορούμενον 1. 
/ 3 , ΄ > ~ 7 

χαὶ τὸ ποιόν" χαὶ πάντως ἘῸΝ ἢ πρότασίς ἐστιν ἢ ἰσοδυναμοῦσα ταύτῃ 
\ 5 ~ Y >> > ~ ΄ ΄ 

χαὶ συναχολουϑοῦσα. ἔτι Ge ὅτι ἐπὶ τῶν προσδιωρισμένων προτάσεων 

χατάφασιν χάτω τεϑείχασιν ἐχ μεταϑέσεως μεριχὴν 
ΣΝ ἘΝ ΠῚ οὐ πᾶς ἄνϑρωπος (οὐ) δίχαιός ἐστιν ᾿- ἐπ᾽ εὐϑείας 

\ \ L ΄ \ ε , ee ee a) S 
HATA τὸν προειρημένον χανόνα χαὶ al χαταφάσεις- ἀχολουϑοῦσι ταῖς ἀπο- 

J pees 2 ; Ν ΕΑΝ Ξ Zs 
30 φάσεσιν χαὶ αἱ ἀποφάσεις ταῖς χαταφάσεσιν., ἐπεὶ τοίνυν ἐνταῦϑα χεῖται πᾶς 

wv as Le a ? o. = 5 xt \ , ς blige eg v 

ἄνϑρωπος δίχαιός ἐστι΄. Smet αι δηλονότι ταύτῃ χατὰ τὸν χανόνα ᾿οὐδεὶς ay- 

ϑρωπος οὐ δίχαιος Zot 
a eae τ τς Rusia ὃὲ 

f 

τὸν χατηγορούμενον χα 

2 ΨΩ rad ΠΑ \ \ a \ — a 

- ἐφύλαξα γὰρ χαὶ TO ποσὸν χαὶ TO UTOXE ἔμενον. 
‘a erp ΞΟ a Be Ss ng Ha ERS ὶ τὸ ποιόν, ἐπειδὴ ἐχεῖ μὲν ὡρισμένος 

= -Ν "7 -- 6 “ἢ 5 , Ω ε΄ 

ἐστί, ἐνταῦϑα δὲ ἀόριστος. ὥστε τῇ ἁπλῇ χαϑόλου χαταφάσεξι ἕπεται 7 
> QZ , 3 la V5 ai \ x x 2 

35 ἐκ μεταϑέσεως χαϑόλου ἀπόφασις. ἔλεγον ὃξ χαὶ τὴν peplneiy ΕἸ μετα, 
ΕῚ ΄ ΟΥ τς cw, ~ “» 

ϑέσεως ἀπόφασιν ἐπὶ πλέον εἶναι τῆς χαϑόλου ax De χαταφάσεως χαὶ ἄχο- 
φ ~ 5 ~ (0 4 \ [᾿ 5 = Sen ~ = — 

λουϑεῖν αὐτῇ- sea ΠῚ τοίνυν χαὶ ἢ χαϑόλου ἐχ μεταϑέσεως ἀπόφασ 

χαὶ ἢ μεριχὴ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχουσαι, εἰ ἄμφω τῇ χαϑόλου ἁπλῇ χατα- 

φάσει ἕπονται. χαίτοι πῶς ἐνδέχεται τῇ μεριχῇ (τὴν) χαϑόλου τὴν αὐτὴν 

scripsi: εἴπομεν P 3 εἴπωμεν 
8 οὐχ, quod erat ante ἄνϑρωπος, ante ἔστι posui 

13 τὴν---ὠἰπὶ repetit P σεμβληϑῆναι P 
20 od (ante Sfxatos) addidi 
x es 

Comment. Arist. XVIII 5. Steph. 

39 ἕπονται scripsi: esovtat (sic) P 

de Interpr. 

τὴν addidi 7 dhydedw seripsi: ἀληϑεύοι P 
12 μέσην ἐμβληϑῆναι scripsi: 

14 ἀποφάσεως scripsi: χαταφάσεως P 

<o P 

nat P 

21 ἡ addidi 39 τὸν scripsi: 

χαίτοι scripsi: 

{ 

QD f. 

49 

69r 

69¥ 

Ξ- με 

38 ef scripsi: 

τὴν addidi 



50 STEPHANI IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 2146.] 

7 v σ ἈΝ ες δ \ ΄ eee. ~ > ” Ἢ - 
δύναμιν ἔχειν: ὥστε αἀνάγχη Ἢ τὸν χανονα μὴ ἀχηϑῆ εἶναι ἡ μὴ εἶναι χα- 

΄ 

ϑολιχωτέρας τὰς εἰρημένας ἐχ μεταϑέσεώς τε χαὶ προσδιωρισμένας προτάσεις 
‘ 

τῶν εἰρημένων ἁπλῶν προτάσεων. 
τὰ ~ Vp ~ 7 "ἢ ΖᾺ ΄σ id Vv 

᾿Αλλὰ ζητῆσαι ἄξιον, πῶς εἶπεν ᾿Αριστοτέλης ὅτι ᾿ ἡνίχα τὸ ἔστιν τρίτον 
~ as > ΄ ΄ Ὄ πον “ ~ ΄ 

5 προσχατηγορεῖται, ἤδη διχῶς λέγονται αἱ ἀντιϑέσεις. δῆλον ὅτι ὃ pees 
᾿Ν - ~ \ \ as -“ jp 

τούτων GS THY ὃ μορίων τὰ Fie va τοδυ τούτων Ge =ap aly πρὸς THY χατάφασιν 
5 , A ‘ 5" , ΄ ᾿ 

χαὶ ἀπόφασιν χατὰ τὸ στοιχοῦν ἥτοι τὴν ἀχολουϑίαν ὡς al στερήσεις, τὰ : 
Si Q7 SED, / τα σ Xai DENA cs = Ἀ. 

δὲ δύο οὐ. ray οὖν ὅτι οὐδὲν ἀδύνοαφον συμβαίνει. οὐ γὰρ εἶπεν ᾿Αριστο- F 
ay σ led Ἁ , \ - 

τέλης ὅτι οὕτως ἕξουσιν [οὔτε] χατὰ to χαϑολιχώτερόν te χαὶ pepe : 
v ~ - ΄ . > ΄ , > = 

10 OUTS Get οὕτως νοεῖν, ἀλλὰ μόνον τὴν ἀχολουϑίαν σημαίνων εἶπεν αὐτό. 7 
΄ on Vv v 5 » a 

ὥσπερ γὰρ 7 στερητιχὴ ἃ τόφασις ἢ λέγουσα “ἀνϑρωπος ἄδιχος οὐχ ἔστιν᾽ ᾿ 
+ QO.» ΄ ~ a SONY , 2 I Maes ai ae SPS 

αἀχοληυῦεῖ τῇ χαταφᾶσξει τῇ τις. if “ἀνρωπος οἰχαιὸς ἔστιν ἁπλῃ 7 oe τῷ 
il 7 il ‘ il ὶ il 

; > uD ΕΓ Ὸ ah mode Ncw gs Ruri 
Ὁ CUS το cy τοῖς ἈΑναλυτιχοῖς TAPAOLOOWSVOV ELT a " τὶ ΝΣ re) ~ 

= 
a — τ ᾿- | So 5 

λύκον ὁπ ὺΣ 

ἀντίφασιν δεῖν ἐρωτᾶν. ὃ δὲ ᾿Αλέξανδρος τοῖς ἐνταῦϑα προ Ὡς ἢ εἶπεν 

15 ϑάτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως ἐρωτᾶν. χαὶ σχεδὸν τὰ αὐτὰ λέγουσιν" 

πλὴν σαφεστέρα ἐστὶν 7 τοῦ ἑνὸς μορίου τῆς ἀντιφάσεως ἐρώτησις" δύναται 

Ἰὰρ πρὸς αὐτὸ ἀπαντῆσαι ὃ ἐρωτώμενος χαὶ ἀποχρίνασϑαι ἣ τὸ val 7 τὸ 
wv 

‘ 

ail any “ἡ πις 6) ποῦτη “πήτε 4 boyy ave τής ἐστιν Ὁ 0 a 20. EAY YAO ELTOL TLS OADY τοῦτο TOTEDOV Ἢ UOT GUGAVATOS ἔστιν Y ὕνητὴ - 

Cee oe ee χαὶ ἀποχρινόμενος ἐχεῖνος ἣ τὸ val 7 τὸ ov, ἄδηλόν ἐστι πρὸς ποῖον 

20 μόριον τῆς ἀντιφάσεως τὴν ἀπόχρισιν ἐποιήσατο. ὥστε μᾶλλον ἐν τούτοις ἕ 
Ἰαμβλίχου προαιρετέον τ: ἔλεγεν ὃὲ Ἰάμβλιχος ὅτι ὃ πυνθανόμενος. i 
εἰ χαὶ μίαν πρότασιν λέγει, ἀλλ᾽ οὖν δυνάμει ὅλην τὴν ἀντίφασιν ἐρωτᾷ [ὃ 2 

πυνθανόμενος] ἐν yap τῷ λέγειν ᾿ πότερον 7 ψυχὴ ἀϑανατός ἐστιν [7 od]’ 4 

πάντως χαὶ τὸ ἄλλο voce οἷον ὕνητή.- “OY τὴν υἱὰαν πρότασίν τις A HM aly Sa es a 

wel 

[0] 

> 

» ἀμ ναι 
’ ~~ ἮΝ , 

ἐρωτήσῃ χἂν ὅλην τὴν ἀντίφασιν, ταὐτόν ἐστι. χαὶ χαλῶς μὲν λέγει" 7 bo σι 
Ἷ 

, yd { Δ 

᾿Αλεξάνδρῳ μᾶλλον δεῖ see, διὰ τὰς προειρημένας αἰτίας. ἐν οἷς 7 

πρᾶξις. 

Ρ. 2116 Ὅπως δὲ detéov, λέγομεν νῦν. τῶν δὴ χατηγορουμένων 

30 χαὶ ἐφ᾽ οἷς χατηγορεῖσϑαι συμβαίνει, ὅσα μὲν λέγεται χατὰ 

συυβεβηχὸς ἣ χατὰ τοῦ αὐτοῦ ἡ ϑάτερον χατὰ ϑατέρου; ταῦτα 

οὐχ ἔσται ἕν, χαὶ τὰ λοιπᾶ. 

Εἴπομεν χατὰ τὴν προτεραίαν ὅτι διπλοῦν ϑεώρημα παραδίδωσιν ὃ 
\ f ~ 4 5 δ ~ ΩΡ QR7 δ 7, Ἵ 4 

φιλόσοφ ρος μέχρι τοῦ tehous, ἐν ᾧ ζητε . APA δύναται TH ἰδιως λεγόμενα 

7 Frot scripsi: 7 xat P ἀχολούϑειαν P 9 οὔτε delevi 12 addendum οὔσῃ; 
οὕτω χαὶ ἣ ἐχ μεταϑέσεως ἀπόφασις 7 λέγουσα ᾿ἄνϑρωπος οὐ δίκαιος οὐχ ἔστιν᾽ 13 εἰς 

τὸ χτλ.] haec pertinent ad p. 200 22 566. εἶπεν] 5011. Ἰάμβλιχος, cf. v. 21 Ammon. — 
fol. 161ν 84. (Ἰάμβλιχος ἑπόμενος) τοῖς λεγομένοις περὶ αὐτῆς (scil. τῆς διαλεχτικῆς ἐρωώτή- 

σεως) ἐν τῷ προοιμίῳ τῶν ᾿Αναλυτικῶν (Anal. pr. Al p. 24424) χαὶ ἀξιῶν αὐτὴν τῆς ὅλης 
ἀντιφάσεως ἐρώτησιν εἶναι 21 6 πυνϑανόμενος Diels: πυνθάνομαι P 22 δυνάμει 

χτλ.] cf. Ammon. fol. 102 τ 22.23 ὃ πυνθανόμενος delevit ae 23 % οὔ delevi® 

26 ᾿Αλέξανδρω (sic) ex ᾿Αλέξανδρος corr. P! 29 λέγομεν P': λέγωμεν corr. P? 
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χαὶ ἅμα λέγεσϑαι ἀεί, 7 ποτὲ μὲν ἐνδέχεται ποτὲ GE ove χαὶ εἰ τὸ ὥς , σὶ δ ἢ ποὺ μἕξν EVOSYETAL TOTS OF οὐ" χαὶ εἰ τὰ χοινὼς 
- Ὡς ἘΝ REY ΣΕΥ δίας λέξες Serene λεγόμενα δύναται ἀεὶ χαὶ ἰδία. λέγεσϑαι, ἣ ποτὲ udv ναὶ ποτὲ δὲ οὔ. χαὶ 

Αι v POS ee ae Foy VN ΠΝ + ΄ as ΄ . o “ἢ 

ἤδη μεν Peet μῆς εἰπὲν OTE τὰ τοις λΛξγόμενα OOUVEVTAL ποτε “AL GUM Ac- 

ye ie 0 ἀεὶ δέ. Wa une ἡρεϑῷ εὐ 5 Vyarrove $e EIN oe 
UGL. οὐχ ἀεὶ OS, ἵνα 7 εὖ EN WUSY χαὶ VEVOOUSYOL χαι ἀρ με. ἢ ὄντες 

\ , ~ ar vn 

3) χαὶ παρέλχοντά τινα χαι ἬΕΙ λέγοντες. ποῖα ὃξ ταῦτα Ordo l ¥O7, 
~ > Ἁ ͵ ᾿ 

ἐεμαϑήχαμεν. νῦν οὖν τοὺς χανόνας EapenioUGay: πότε ὑὲν δυνατὸν τὰ 

( υβεβηχότα, ἣ τὸ μὲν 
\ \ ὌΝ ἊΝ ay 

συμβεβηχὸς | tH ὃς οὐσία, 7 τὸ μὲν χαϑολ'χώτερον τὸ δὲ μεριχώτερον. Ff. Τὸν 

ω 

Ὁ 7 Ξῷ ἜΣ, ane ΧΗ x ἘΞ τ ΞΕ 
ιοιὼς χα τηγορού {25 VA % ΟΣ & μη WOOLY DLO ότερα συ. 25} 

> ~ \ 5 

εἰ ὃξ. συμβῇ ποτε τὸ μὲν χαϑολικώτερον τὸ ὃὲ μεριχώτερον, οὐ δεῖ τὸ 
i 

25 nn Be ας » , 10 μεριχὸν τοῦ χαϑολιχωτέρου προτάττεσϑαι. xdv ducw συνωνύμως χατηγο- 
i ΗΠ - 

~ ~ 5 ~ v ΄ ~ ~ ~ s ροῦνται τοῦ αὐτοῦ. εἴπ μεν τούτων πάντων. εἰ δοχεῖ. τὰ παραδείγματα" 
ι 

> ΄ ς dle + 
eG τερα το βηχότα οἷον “τὸ λευχὸν βαδίζον ἐστί᾽. “tb λευχὸν μουσιχόν 

. > van (akg ςεισ aes SOE Στ Στὴν ὦ ΩΝ as 
ἐστιν. ει γα LO aoe 1S Get ησξται uot an YS ἢ πρώτασις | Λλεγουσα tO 

5 , SW) > \ vrs rei ~ \ vs ᾿Ξ 

λευχὸν βαδίζον ἐστίν΄. GAA ἐπεὶ ἄλλος λύγος. τοῦ λευχοῦ χαὶ ἄλλος τοῦ 
ὃν 5 Vv ΄ ζ΄» Vv \ 

15 Been χαὶ τοῦ μουσιχοῦ. οὐχ ἔστι ula πρότασις. παλιν ἔστω τὸ μὲν 
ι 

5» τῇ x ἘΣ ΠΩΣ » ay 2 eae . 7 > \ > ΄ 

ἐξ αὐτῶν οὐσία, τὸ ὃξ συμβεβηχός: ἐπειδὴ ἕτερος λόγος ἐστὶν οὐσίας τε 
Ρ Aah fie PRCT, OOS, ee TE OT Sra τὰ βου Υ ἄλλας aes reas χαὶ συμβεβηχότος. οἷον ἐν τῷ λέγειν ‘avo wos βαδίζει᾿ ἄλλος λόγος ἐστὶ 
ani 73 io | Ove Mabe wie Pete ‘ ~ > a 4 TOD ανϑρώπου “AL ἄλλος λόγος τοῦ Baal OVTOS, διὰ τοῦτο οὐ ae πρότασις" fi ξ 

XN TENDS: \ 
EVOEYETAaL γὰρ τὸ oe χορισὺ ναὶ τοῦ αἀνὑρώπου. “Ol T τρίτον πρὺς 

LA σ τὰ ᾿ 
20 τούτοις, ὅταν ἀμφότερα μὲν συνωνύμως χατηγοροῦνται, οἷον τὸ δίπουν (χαὶ 

\ ~ Nn oN 5 ὃ pe /. aN aot Ae eee X Q.7) 
τὸ ζῷον χατὰ τοῦ avvpwrov, (χαὶλ προτάττεται τὸ χαϑολου τοῦ UEpLXDD, 

~ >} Vv Ἂν Ζ ~ ~ as n an ν᾿ ’ὔ 5 S; ~ ΓΔ 5 

τοῦτ εὔτι τὸ - ἦν τοῦ OLTON00S, OLYATOY ἔξεστι υιᾶν ae ioe προτᾶσιν Sx 

~ az ay ΥΞΕΣ == tar beet Af FE Na Die ae ) CUOMO Fn ΟΣ, 

τῶν GUO τροτασεῶν τῶν λεγουσῶν ᾿ἄνϑρωπος δίπους: ἐστίν. aviiownos SOY 
> > \ fe Sv As ζι ~ Plies ale BP σ ΝᾺ \ > ΄ 5 

EGiclar. τὴν ἔγουσαν ἀνοβω κεῖ ΞΟ ν δίπουν cOTly " OTAY OF TO ανᾶπαλιν 

la X lA > ’ 3 \ ~ > 

25 ποιϊησωμεν χαὶ το 50 LAW TSEO0V προτάξωμεν, αδύνατον. ἐν γάρ τῷ ἀνθρώπῳ ny τ 

x2 ae NENT, BSN NY ποκα a 2 Ἐ Ξ μὲν ἐμπεριέχεται τὸ δίπουν, ἐν Ge τῷ δίπουν τὸ ζῷον" χαὶ ἐν τῷ λογιχῷ ι ἱ 
᾿Ἦ ΄ > , \ ~ \ ws “ΝᾺ - ΄ , ~ 

G& πάλιν ἐμπεριέχεται τὸ Cov, χαὶ ἄλλα ὃξ τοιαῦτα εὑρίσχουεν. ταῦτα 
λ sr \ [4 δ᾽ as 

μὲν OvV περι τΊ is TPWTYS TAOKTS- 

A δι 5 , ~ ~ [4 > 4 > \ \ oO ΟἹ 4 

To Oc αντιστρη 9990 OV αὐτῇ τοῦτο EGTL, TOTES OVYATOY TH αμα λεγόμενα 
Ὗ NZ ΄ = aN ree > pees ss > of ~ av 

O χαι tolm λέγεσθαι: οὗ γὰ DH GEt τοῦτο Οὔνατον οἷόν GAOY τοῦτο ODVAUAL f ὶ ᾿ 
τίν ςε 5 > ΄ 2 \ > 

> 5 Bune OS GVO ἔστι χαι οὐχ 
΄, 

τ = 

Vv 

ots ὄρνις χαὶ οὐχ ὄρνις εἰπεῖν “ἢ νυχτε 
ἀνήρ" χωρίσαι δὲ ταῦτα χαὶ εἰπεῖν ὅτι ἢ νυχτερὶς ὄρνις ἐστίν, ὃ εὐνοῦχος 
bl ς a Vv gt b) \ ~ 

ἀνήρ ἐστιν ob δύναμαι, ἐπειδὴ πᾶσα ὄρνις σχιζόπτερός ἐστι. χαὶ ἐπὶ τοῦ 
~ ¢ ~ vy ° 

αὐτοῦ δὲ TO αὐτὸ συμβέβηχεν χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πολλῶν. ὅϑεν χαὶ χα- 
- ~ Ὁ, ΄ ᾿ > \ 

35 vova τινὰ ual ἐπὶ ἘΠῚ τῆς πλοχῆς παραδίδωσιν, πότε δυνατόν ἐστι τὰ 
σ 
ἅυα ae 17 

~ 

7 ΄ \ » = 

λεγόμενα χαὶ ἰδία λέγεσϑαι. φησὶν οὖν, δὁπηνίχα ἢ λέξις προφανῶς £. Tir 
~ 4 fee ὍΣΣ Ξ ΕΣ Ἐν ΟΣ τῇ λέξει [οὐ] μάχεται, ὥσπερ ἔχει ἐ 

\ ~ ς \ > 
πὶ τῆς ὄρνιϑος χαὶ οὐχ πος (éy- 

=~ ~ (SN Ge ~ lp ἌΡΡΗΝ 

ταῦϑα γὰρ φανερῶς ἣ λέξις τῇ λέξει μάχεται ἀντιφατικῶς), ἢ ὅταν ἢ λέξις 

7 lacunam indicavi, addendum est χαὶ ἅμα χατηγορεῖν: καὶ φησίν, ὅταν 9 εἰ δὲ συυβῇ 

χτλ.] cf. Ammon. fol. 165r 12. 14 βαδίζον scripsi: βαδίζων P 20 χαὶ addidi 

21 xatd scripsi: xat P χαὶ addidi 29 τὸ δὲ ἀντίστροφον xtA.] cf. Ammon. 

fol. 168v 32 χωρίσαι scripsi: χωρῆσαι P 37 οὐ delevi 
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a ae 3 asi aay te ~ reg th > NS a ΄ » ~ 

TY AEGEL IVUGATLAWS οὐ OOXEL υαγεσὶ at, EV OF τοις λόγοις γοῦν TOL 

ε΄ - 5» ‘A , Ὗ ἘΣ πρὶ 2) s \ pee. [4 ἣν τ 

ὁρισμοῖς τῶν λέξεων ἀντίφασις εὑρίσχεται, TOTE οὐ δυνατὸν τὰ Gua λεγό- 
>/ ΄ π > Cys. ~ ~ ae oy = > ἘΣ 

usva χαὶ ἰδία. λέγεσθαι. οἷον ἐπὶ τοῦ vexpod δύναμαι ὅλον τοῦτο εἰπεῖν 
cer \ >] ~ 

ὃ τεῦνε ὼς νεχρὸς ἄνϑρωπός ἐστιν . οὐ δύναμαι ὃὲ εὐ λους εἰπειν ὅτι ὃ τε- 

{ X 

νεὼς ἄνθρωπός ἐστιν" ἐνταῦϑα γὰρ Ἢ μεν λέξις «tl 

eee 

> wo.” wry @ = [Ὁ cv e 
= 

“~ (ἢ a R = Ss 2 a Q- 
΄ “, e 

ἀντίφασιν (ποίαν γὰρ μάχην ἔχει τὸ νεχρὸς χαὶ τὸ ss Agia ot δὲ δρισ- i i ’ t 
΄ > 

wot αὐτῶν μάχονται: δρισυὸς Ἰάρ ἐστι τοῦ υὲν ανϑρώπου φῴξερξ είπειν TO 

ΤΟΥ ae ἌΣ eee NO ae em ae ~ ζῷον Aoytxov, (Ὁ Ge νγεχρὸς οὔτε ζῷον οὔτε λογιχὸν) ἀλλὰ μᾶλλον 
a wr σ vy ~ ΄ WA , 

αλογὸν χαὶ 00% ἄλλα τοιαῦτα. TODTOLS δὲ πρὴσ τον χαὶ STENOV oe 

\ & Le Le > - a a 
ual ὅταν οὔτε 7 λέξις τῇ λέξει δοχεῖ udyeotar οὔτε ὁ ὁρισμὸς τῆς 
2) a "ΣῊ Ξε IO -Ξ =e aia = Ba ἀλλ᾽ ὅταν ἐν τῇ συνθέτῳ προτάσει εὑρεϑύήσεται τὸ τρίτον προσχατηγορού- 

il ry Π i ry ii 
πῦον 
(oval τοῦ ὑπὸ- μενον ἥτοι τὸ ὑπαρχτιχὸν ῥῆμα χατὰ δον βεβηχὸς χατηγορε 

aA 
> , > ~ rad χειμένου, τότε οὐ δυνατόν ἐστι χωρίσαι χαὶ ποιῆσαι μίαν χατηγορίαν. οἷον 

\ c , ~ , 5 SOL 5 

7 ὑποχείσϑωσαν τοῦ μὲν τοὺς τρύπους φαύλους χατὰ OF THY τέχνην axpt- 
Q >. , - ΄ὕ ~ 5 ~ Se v ΄ = > 

ITS τὸ ἀνάπαλιν TOU EY τῇ πρὸ τερ DOO, TACEL &) (OV. ODVAUAL οὔν SLTELY 
ἱ i il ‘ 

/ ? ich > 4 2 

Σίμων σχυτεὺς ayadds ἐστιν᾽ ὅλον τοῦτο, (ἢ) Σίμων ἀγαϑὸς σχυτεύς ἐστιν᾽. 
x cw 3 f > ? ~ \ 9.26 \ 

οὐχέτι 68 ᾿ Σίμων. ἀγαϑός ἐστιν᾽. ἐν ὃξ TH πρώτῃ χατηγορία τὸ ἐστι χατὰ 

συμβεβηχὸς ἘΠΕ ΕΠ ται τοῦ Σίμωνος, οὐχέτι χαϑ'᾿ αὑτό. πάλιν ἐν τῷ 
“Ὅμηρος ποιητής ἐστι᾿ χατὰ συμβεβηχὸς χατηγορεῖται τοῦ ὌΡΘΡΟΝ οὐχέτι 
οὖν δύναμαι εἰπεῖν “Ὅμηρος ἔστι. τὸ a ἔστιν ὑπαρχτιχὸν ῥῆμα ὅταν xa? 
ἑαυτὸ χατηγορῆται χαὶ οὐχέτι ὡς τρίτον προσχατ pide. τὴν ἤδη 

ee πάνυ σαφέστατον παράδειγμα 
) 

τ © OUT 

ὅπαρξιν eee τοῦ πράγματ 
Vv ΄ οι \ δι Ὁ F SS, > 

ξγύμξν ε TEL iv, ὅπερ χαὶ an TOS ς whhtne TO μὴ OY OOCUGTOYV ε 

~ > 

3 
isd a7 b>) X ~ ‘ Vv 

ὅλον δύναμαι εἰπεῖν, ἐπειδὴ τὸ ἔστι τοῦ μὴ ὄντος χατὰ συμβεβηχὸς χατης 
>) , 

γορεῖται. οὐχέτ 
~ ι Vv 5 σ 5.5.5} σ 3 Vv =I Ἂν , 

περὶ τοῦ μὴ ὄντος οὐχ τ σὺ ἀλλ᾽ ὅτι οὐχ ἔστιν. ταῦτα εἰπὼν πέρας 
~ κ 7 

τίϑησι τῷ παρόντι τ Beater 
ie ~ Vv 

p. 21232 Τὸ δὲ μὴ ὃν ὅτι δοξαστόν ἐστιν, οὐχ Bes εἰπεῖν ὄν 
2 > » αὐτοῦ οὐχ ἔστιν ὅτι ἔστιν ἀλλ᾽ ὅτι οὐχ ἔστιν. ἰστέον 

fate iy ΄ > ~ Alt oO \ ~ ~ ΄ > ~ 4 
τι ὑπόϑεσίς ἐστι τοῦ [Πλάτωνος ὅτι τὸ πᾶν τοῦτο σύγχειται Ex τῶν ὄντων 

5 ~ > Vy ἘΝ ᾿ - “ὦ ἢ lon 

nal éx τῶν μὴ ὄντων: ἔλεγεν δὲ τὸ μὴ OV, τοῦτ ἔστι THY ὕλην, μηδὲν 
> = - ΄ v 5 o - ᾿ % , 

ivan τῶν ἐνεργείᾳ ὄντῶν. ᾿Αριστοτέλης οὖν φησιν ὅτι τὸ μἢ ὃν δοξαστόν 
στιν, οὐχ ὅτι ἔστιν, ἀλλ᾽ ὅτι δόξαν ἔχομεν περὶ αὐτοῦ ὅτι οὐχ ἔστι. 

: 

> 
c 
7 

2 S ay = ωξ 
ταῦτα CYS ἢ TOGCLS. 

1 ἀντιφατικῶς scripsi: χαταφατιχῶς P 5 οὐ μάχεται scripsi: συυμάχεται P 

8 6 δὲ ---λογιχὸν addidi, cf. Ammon. fol. 169r 8. 9 ἄξωον ἄλογον scripsi: ζῶιον. 

ἀλόγου P 12. 13 zatyyopetoda: τοῦ ὑποχειμένου scripsi: xatHyopettat τὸ ὑποχείμενον P 
14 

φαῦλος ὧν 15 ante τὸ fort. addendum est 7 προτεραίᾳ} an προτέρᾳ ? 

16 

scripsi: τῆς P 27 τῷ scripsi: to P 

x 

: no 
ὑποχείσϑωσαν uy φαύλους] res postulat ὑποχείσϑω Siuwy 6 σχυτεὺς χατὰ μὲν τοὺ 

i 

ἢ addidi 17 τὸ ἔστι] fort. τὸ ayatds ἐστι 20 οὖν scripsi: οὐ P 21 

aS \ > o \ JN \ 
ξ Οὔνατον ELTELV | OTL TO UY OV ἔστι" δόξαν ἐς SY OWEY 5 

b) 

τρόπους 



STEPHANI IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 21434] 
or © 

5) 5 ~ > ΄ ΕΝ ate ἄν ρα τ ΠΑ apc Ἀρχὴ τοῦ ὃ τμήματος. (Πρᾶξις a.) 

ny , >. > , δ " ΄ p. 21434 Τούτων δὲ οιωρισμένων σχεπτέον ὅπως ἔχουσιν at 
= NHR USAGIN SIGIR GIRO ΜΕΤᾺ Ξ eae ᾿ Cr~ ἀποφάσεις (χαὶ χαταφάσεις πρὸς ἀλλήλας. xat τὰ ἑξῆς. 

) ὟΣ στο, aie 7, = the a ὭΣ ε <7, ~ Ey τούτῳ τῷ ὃ τυήματι σχοπὸν ἔχει ὁ φιλόσοφος περὶ τῶν μετὰ 
΄ : ΤΡ ΤΣ ἘΣ ae. Ξ ; me Ξ 5 τρόπου προτάσεων διαλαβεῖν, τὰ δύο ταῦτα ϑεωρήματα ζητῶν, πρῶτον 

= ‘ 
\ ~ SEN ~ , ΄ ΄ 5 y = 

μὲν πῶς ATO τῶν χαταφάσξων γίνονται αἱ ἀποφάσεις, δεύτερον ὃξ τίς 7 
oe ἢν ἢ ~ - Km τ ΤᾺΣ, ς ~ ΦΧ \ ~ \ \ \ se ALOKOVULA τῶν τοιούτων προτάσεων. ἡμεῖς GS πρὸ τῆς χατὰ τὴν λέξιν 

(ΣΝ 

΄, 

ξ. ἜΣ ᾿Ξ ao Mic Name 3 Loe Deas Mee say ΄ ξηγήσεως ζητήσωμεν πρῶτον μὲν τι ἔστι τρόπος χαὶ πόσοι τρόποι, χαὶ 
Pease ἌΡΕΟΣ ISO GAN EE ΜΝ ΣΑΡΊΣΑΣ ΔΙ Pa τν, ΘΟ x ἢ ~ Tl Buen ι τῆς ὕλης O χαλούμενος THOTOS" δεύτερον GE τίς ὁ ἀριὶ ὑμὸς τῶν 

΄ ΠΥ foray, ς ~ , 
10 τοιούτων oot ν. ἀρξώμεθα τοῦ τρόπου. τρόπος τοίνυν ἐστὶ πρόσρηυα 

‘ ι 

\ ~ ΄ , ~ fe φωνὴ σημαῖνον τὸ πῶς ὑπάρχε: τὸ χατηγορούμενον τῷ ὑποχειμένῳ. 
i ; \ X \ 

χαὶ ὃ μὲν προσδιορισμὸς τὸ ποσὸν ἐσήμανεν (ἐρρέϑη γὰρ ὅτι προσδιορισμιός 

ΔΒ 
ἘΞ < =) — 

~ be \ / ~ ΄ 

ἐστι πρύσρημα σημαῖνον ἐπὶ πόσον ὑπάρχει τὸ χατηγοροὺμ τῷ ὑποχει- 
‘ 

ΣΡ a i = =p = γ΄. 4.5 σον ΝᾺ [4 { ~ \ ἣν 

μένῳ), ὃ δὲ τρόπος τὸ ποιὸν ἀφορίζεται. εἰσὶ ὃὲ τρόποι Panis WEY σχεδὸν 
‘ ‘ - 

τ 5 ‘> 7 

15 ἀπερίληπτοι “at ἀχατάληπτοι, ἀναχεφαλαιούμενοι ὃὲ εἰς τοὺς ὃ τρόπους 

Ov τούτους ἀνάγονται, ἀναγχαῖον δέ Onut χαὶ ἀδύνατον. avd δεχόμενον, δυνατόν. 
Vv ΄ Ἃ > ~ , « ~ \ 5] A 

παν yap ὅπ περ αν ΞΕιπῺ τις πᾶντως 7, DVO XKILOY τροπὴν σΉ γε, WS ὅτι 

΄ σ΄ 5 ~ \ \ SN 5 \ ᾿ > \ 

ὃ ἥλιος ἀεὶ χινεῖται (ἐνταῦϑα γὰρ τὸ del ef χαὶ wh χυρίως ἐστὶ τρόπος, 
» ey > ¢ ἐπ ἀλλ᾽ οὖν τὸν ἀναγχαῖον ὑποχρίνεται τρόπον" ἀναγχαίως γὰρ ὃ ἥλιος χινεῖται), 

cw a) oka i , ¢ \ ΄ 

20 ἢ ἐνδεχόμενον τρόπον σημαίνει, ὡς τὸ ᾿ Σωχράτης χαλῶς βαδίζει᾽ (τὸ γὰρ 
~ ~ 5 4 Vv "1 

χαλῶς | τοῦ ἐνδεχομένου τρόπου ἐστὶν αἴνιγμα), ἢ τὸν δυνατὸν τρόπον σης £72 
cy ΄ ς XV ΄ ΄ ~) \ ΄ Nias \ ΄ > ~O 

μαῖινει, ὡς TO «οχρατὴς πανὺ φιλεῖ (τὸ πονὸὺ TO οὔνατον σημαῖνξι ἐὐεαῦυα); 

7] τὸ ἀδύνατον, ὡς ἡνίκα εἴπωμεν “toy Σωχράτην ἀινήχανον πτερωτὸν εἶναι. 

ὥστε οἵ ὃ εἰσὶν οὗτοι τρύποι, χαὶ οὐχ ἔστιν ἄλλης, ὥς τινες τῶν ἐξηγητῶν 

25 ᾿Αριστοτέλους ἐφαντάσϑησαν ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ἐν τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς ὅτι 

πᾶσα πρότασις ἢ τοῦ ὑπάρχειν ἐστὶν ἢ τοῦ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν ἣ τοῦ 

ἐνὸδέ aa ὑπάρχειν. ἐνόμισαν γὰρ ἐχεὶ χαὶ τὸν Ἐπ τ τρόπον ἃ ἃ ὁ 
Χ ὅτι ὃὲ ἀδύνατον τὸν ὑπάρχοντα τρόπον εἶναι δγγλον χαὶ ἐξ αὐτοῦ χαϑέστ Ee 

δ τ δ Ὅν 7h Her aio pie τ sy τ ΧἊ -οτόὰ = Ἀριστοτέλους χαὶ ἐκ τῆς ἀληϑείας- ἐξ αὐτοῦ μὲν tod ᾿Αριστοτέλους, διότι 
Ν ~ s ~ , 5 ’ 5 

30 οὐδαμοῦ ἐν τοῖς διαγράμμασιν τοῦ ὑπάρχοντος ἐμνημόνευσεν, ἀλλὰ μόνον 
~ ~ bit Υ ¢ ᾿Ν - ΄ 

τῶν ὃ τρόπων᾽ éx ὃὲ τῆς ἀληϑείας, ὅτι ἢ πρώτη BEG τῶν προτάσεών 
\ ἐστι χατὰ τὸ εἶναι αὐτὰς 7 μετὰ τρόπου ἢ ἄνευ τρόπου. τὴν μὲν οὖν i 

ὁ zai χαταφάσεις addidi, cf. p. 55,25 10 τρότου (sic) ex xpdtov corr. P 11 πῶς 

ex mas corr. P? 13 σημαῖνον scripsi: σημαίνων P πόσον Scripsi: πόσων P 

19 xtvettat in ras. P! 23 ἡνίκα scripsi: ἵνα P 24 τρόποι εἰσὶν οὗτοι notis supra 

scriptis transfert P τινὲς τῶν ἐξηγητῶν ἽΝ . Ammon. fol. 118: 25 ἐν τοῖς 

᾿Αναλυτιχοῖς] Anal. pr. A2 p. 2841 26 τοῦ os ye ¥ — ὑπάρχειν i τοῦ ex Aristotele 

Boeipsi: τὸ (corr. ex τοῦ) ὑπάρχον (o in ras.) bs tly ἢ τὸ (Corr. ex τοῦ) ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχον 

ἢ τὸ Ρ 27 post τρόπον excidisse videtur ne ιεἴσϑα!: 92 ae scripsi: zat P 
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STEPHANI IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 21234] 

~ "» + , oe ee Is ~ 
ἄνευ τρόπου ᾿Αριστοτέλης ὑπάρχουσαν χαλεῖ, ὡς ἐν τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς λεχϑή- 

‘ ~ ¢ ἕῳ ἋἍ 78 ~ ~ , 9 

σεται σὺν Dew, ἡνίκα διαλέξηται περὶ τῆς τῶν προτάσεων ἀντιστροφῆς. 
, 4 os ao is X ied ~ 

διαφέρει δὲ τρόπος ὕλης, ὅτι ee ὅλη συναναφαίνεται τῷ εἴδει τῶν προ- 
͵ 

Ve CO ~ re 

τάσεων, ὡς ἐρρέϑη, ὃ ὃὲ τρόπος ἔξωϑεν προστίϑεται. οἷον ἐν τῷ λέγειν 
. ΄ ΄ of fed 5 5 

Σωχράτης ζῷόν ἐστι᾿ συνανεφάνη ἢ ὕλη ὅτι ἀναγχαία ἐστί" ε i i a7 7 ΠΝ. | i 
ἰ 

ὅτι Σωχράτης ἐξ ἀνάγχης ζῷόν ἐστι, προσετέϑη ἔξωϑεν τὸ ἐξ ἀνάγκης 
ἤγουν ὃ τρόπος. διὸ χαὶ διαφωνοῦσι πολλάχις - εἰ μὲν γάρ ἐστιν ὕλη ἀναγ- 

χαία. ὃ δὲ τρόπος οὐχ ἀναγχαῖος. ψευδὴς εὑρεϑήσεται ἢ πρότασις. οἷον 
2 T> 3 M6 5 NEN CA lh, ΄ 

ᾧόν sot” ἣ ὕλη ἀναγχαία" εἰ 6& συνάψω ἐνδεχόμενον τρόπον 
- 5 \ cw 5 /, τω 

τῇ ἀναγκαία χαὶ εἴπω ᾿ἄνϑρωπος ἐνδεχομένως ζῷόν Eat’, ψευδῆ τὴν τοι- 
\ \ PN 4 σ as > \ 

TO γὰρ ἐνοξχόμξνὴν STEO οὐχ εσ τι σημαίνει, ODVETOV Q a - ee 
a8 

A Ὁ Q < τὶ 5 Sr 

Raereerc 2 Pee et Eh Oe se ee ἐν οἷς TO ἃ χεφάλαιον. 

Δεύτερον ἦν χεφάλαιον τίς ἣ ἀπαρίϑυησις τῶν τοιούτων προτάσεων. 

ἡΐνονται “τοίνυν χαταφάσεις Ex τῶν τοιούτων προτάσεων ἀσες διὰ τοιαύτην 

αἰτίαν. ὃ τρόπος 7 ἐν ταῖς προτάσεσιν εὑρίσχεται ταῖς συγχειμέναις ἐκ τοῦ 
ὑποχειυένου χαὶ χατηγορουμένου μόνον ὡς τὸ ΠΕ ΤΕ ἐνδεχομένως Τῶν 

Baditer, ἀναγχαίως ἀναπνεῖ᾽ χαὶ τὰ τοιαῦτα, ἣ ἐν ταῖς προτάσεσι ταῖς Ex 

τοῦ Cee “OL) χατηγορουμένου χαὶ τρίτου προσχατη jee oe: χαὶ 

ἡνίχα pay ἐν ταῖς προτάσεσιν εὑρεϑῇ ταῖς ἐχ τοῦ ὑποχειμένου χαὶ χατη- 

γορουμένου μόνον συγχειμέναις, τετρα Ὁ ς ποιχίλλονται at χαταφάσεις. ὗπο- 

χείσϑω τοίνυν τοῦτο, ὅπερ αὐτὸς χατὰ λέξιν φησίν, ὅτι ἡνίχα ἢ οὔ ἄρνησις 
τῷ τρόπῳ μὴ συνάπτηται, κατάφασιν ποιεῖ. ἀνάγχη τοίνυν ἀμφοτέρους 

τοὺς ὅρους ἢ ὡρισμένους εἶναι ἣ ἀορίστους, ἢ τὸν μὲν ὡρισμένον τὸν ὃ 
ἀόριστον. χαὶ τοῦτο διχῶς. ἢ γὰρ ὃ μὲν ὑποχείμενος ὡρισμένος ἐστὶν 
ὃὲ χατηγορούμενος ἀόριστος, ἢ ὃ μὲν χατηγορούμενος ὡρισμένος ὃ δὲ ὑπο- 
χείμενος ἀόριστος. ἡνίχα δὲ πάλιν 6 τρόπος εὑρεϑῇ ἐν ταῖς προτάσεσι 

ταῖς ἐχ τοῦ ὑποχειυμένου χαὶ χατηγορουμένου χαὶ τρίτου προσχατηγορουμένου 

συγχειμέναις, ὀχταχῶς ποιχίλλονται αἱ χαταφάσεις. ἀνάγχη γὰρ τοὺς τρεῖς 
ὅρους τόν τε χατηγορούμενον χαὶ τὸν ὑποχείμενον χαὶ τὸν Ἐπ προσ- 

χατηγορούμενον Cee γὰρ νῦν χαὶ ὃ τρίτος 7 Cte Tropa ὅρος) 

ἢ ὡρισμένους εἶναι ἢ τοὺς τρεῖς ἀορίστους. 7 τοὺς μὲν ὡρισμένους εἶναι, 
τοὺς δὲ ἀορίστους. χαὶ τούτων πάλιν ἢ. of ἄχροι ὡρισμένοι εἰσὶν ὃ δὲ 

ιστος. 7 ξἔυπαλιν οἱ μὲν ἄχροι ἀόριστοι ὃ GE μέδος ὡρισμένος, 
a. ἢ of ἐφεξῆς πρῶτοι ὡρισμένοι ὃ GE τελευταῖος ἀόριστος, ἣ ἔμπαλιν ὃ μὲν 

85 τελευταῖος ὡρισμένος of ὃὲ πρῶτοι ἀόριστοι, 7 ὃ μὲν ἃ ὡρισμένος ot 

Gt δύο of τελευταῖοι ἀόριστοι, ἢ ἔμπαλιν ὃ μὲν a ἀόριστος of GE τελεὺ- 

ταῖοι B ὡρισμένοι. τὰ δὲ ΚΕ στα τούτων τῷ polos ieee σα- 

φέστατα. Ἦσαν οὖν τῶν προτάσεων τῶν ex τοῦ ὑποχειμένου καὶ χατηγο- 
ρουμένου μόνον χαταφάσεις ὃ, ἐνταῦϑα δὲ Ye) όνασιν Ἢ ἐπὶ τῶν ἐχ τρίτου 

40 προσχατηγορουμένου" ὡς εἶναι τέως 8. aes τὰς προτάσεις τὰς δώδεχα 

ὃ διαφέρει δὲ χτλ.] οἵ. Ammon. fol. 172v 4 προστίϑεται scripsi: προτίϑεται P 

10 ἐνδεχομένως scripsi: ἐνδεχόμενος P 18 Δεύτερον χτλ.] cf. Ammon. fol. 175 sq. 

18 ὑποχειμένου καὶ addidi 31 ὡρισμένους scripsi: ὡρισμένος P 37 βολομένωι P 



or 

10 

20 

30 α 

STEPHANI IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 21234] 

΄ Po 4“. ἃ \ > - 

πολυπλάσιάζομεν ἐπὶ τὰς ἐχεὶ προτάσξις ἥτοι ἐπὶ τὰ τέσσαϊρα εἴδη τῶν ᾿ 
or “1 ἢ \ ἜΦΥΣ A) YI TCICOTITIY bo) n Wee Py oA 

TPOTADEWY τῶν χαταφατιχῶν, φημι OT, ST τὴν YO SXAOTA, ETL TI 4 ἀπροσ- 
- yp J = aN aN ΕΞ ΡᾺ =~ S > + 

διόριστον. ETL THY μεριχὴν προσδιωρισμένην, ἐπὶ τὴν χαϑόλου προσδιωρισ- 
΄ 4 (< be} Q ee ΡΞ CS = 5 ‘ 72 

μένην. αἱ οὖν 18 προτάσεις τετραπλασιαζόμεναι ἐπὶ ταύτας τὰς προτάσεις 
7 = \ 

γίνονται 7). ταύτας τὰς μη πολυπλασίασ TL τὴν τριμέρειαν τοῦ χρόνου. 

ἫΝ τ \ ie 5 5 
χαὶι Danas 0.0. ταύτας πάλιν a et ς ἐπὶ τὴν τριμέρειαν 

(Pus 

OSE: χαὶ “γίνονται υλβ. τούτων τοίνυν τῶν VAB πολυπλασιαζομένων 

ῶ τοὺς τρεῖς τρόπους γίνονται χίλιαι διαχόσιαι ἐνενήχοντα ἐξ: εἴπ TOWLE ὃξ τρ ὶ 
\ , / Q 7 

χαι (Lovoy TOGTOVS, OLOTL τὸν δυνατ τὼν χαϑολ'χώτερον λέγει μόνον TOD TE 

τσ 5 is ay TEEN / 

αναγχαιϊιοὺ UAL SVOEYOWSVOD χαὶ oe over εἰς τοὺς 000 τούτους τρόπους. - ΞΡΟῚΣ 5 

οὐδὲν οὖν ἐστι τὸ διαιρούμενον παρὰ τὰ εἰς A διαιρεῖται, χαὶ διὰ τοῦτο 
τς χαὶ μόνον τρόπους φαμέν, ἀναγχαῖον χαὶ ἐνδεχόμενον χαὶ ἀδύνατον. 

γεγόνασιν οὖν εἰχότως χαταφάσεις τῶν τοιούτων προτάσεων Accs. ταύταις 
προστιϑέαμεν χαὶ τὰς ἄλλας χαταφάσεις τὰς τοῦ B χαὶ ἡ τμήματος. ἦν 

> \ ~ Bw ΄ ς , ~ \ ε 

οὖν τὰ τοῦ β τμήματος οβ at γενόμεναι Ex τοῦ χατηγορουμένου χαὶ ὕπο- 
΄ , ΄ \ aod ise ΄ ως 

χειμένου μόνον, αἵ δὲ τοῦ 7 τμήματος al γενόμεναι ἐχ τοῦ ὑποχειμένου 
\ 5 χαὶ πατη Ἰορθυμένου χαὶ τρίτου προσχατηγορουμένου ρμὸ.. ταύτας οὖν τὰς 

‘ 

τοῦ B χαὶ Y τμήματος Cts συνάπτοντες ταῖς UGGS ποιοῦυεν τὰς χαταφάσεις 

αφιβ. χαὶ ἐπειδή, ὅσαι χαταφάσεις, δῆλον ὅτι τοσαῦται χαὶ ἀποφάσεις 
ε 

χαὶ χαταφᾶσεις ἥτοι πᾶσαι at ἘΕ ΡΕΞ 
‘ εἰσίν, ἔσονται πᾶσαι αἱ ἀποφάσεις 

is] > ~ , U A/D a 5 > \ C ~ 

ἃς ἐν τῷ «παρόντι sual παραδέδωχεν ὃ φιλόσοφος γχὃ. ἐν οἷς σὺν dew 

χαὶ τὸ β χεφάλαιον χαὶ ἢ παροῦσα πρᾶξις πληροῦται. 

[0] τ ay ἝΝ Q - ~ Q A Ὁ -G 
Q, [9] [0] = yn Al [Ὁ] o- “ 2 7 ~ ΄ ~ 7 

~ ἧς 
— 7 R Lay a x R = ad 2+ mo my 

> 
wy * 

" τι > ΄ ~ o> ΄ 

Εἴπομεν δὲ χαὶ ἐν τῇ προτεραίᾳ ὅτι ἐν τούτῳ τῷ ὃ τμήματι δια- 
~ , ~ , \ a7 

λέγεται περὶ τῶν cee τῶν μετὰ τρόπου τὰ δύο ταῦτα ζητῶν ϑεω- 
>) Ὡς ρήματα, πρῶτον μὲν πῶς αἱ ἀποφο 

Ν / a\ \ > Qg/ = ἘΞ τὰ - Per 5.3 = , a f- — x 2 ΕΣ ~ 

δεύτερον OF περὶ τῆς ἀχολουϑίας τῶν τοιούτων προτάσεων, ζητῶν ἐν τῷ 
,ὔ ΄ 4 wv ΄ ~ , ~ 

χεφαλαίῳ, τίνι συνάπτειν δέον τὴν οὔ ἄρνησιν, πότερον τῷ τρόπῳ ἢ 

ἄλλων εἰδῶν τῶν προ- τῷ ἔστι χαὶ ἁπλῶς τῷ ῥήματι. ἐπὶ μ᾿ γὰρ τῶν 

τάσεων [ἐν] τῷ εἶναι συνάπτομεν τὴν οὔ ἄρνησιν: εἰ γὰρ 
~ , Ἂ ’ ~ >) ~ ‘ 

οὔμεν, εὑρίσχετό ποτε συμψευδομένη ἢ χατάφασις τῇ ἀποφάσει. τὴς γὰρ 
\ , ~ " 5 4 ἢ ) 

χαταφάσεως τῆς λεγούσης “to ξύλον ἄνϑρωπος λευχός gate ψευδοῦς οὔσης 
Cc 

1 éxet Diels: éxetvacs P 2 τὴν zad’ ἕχαστα scripsi: τῶν καϑέχαστα P 

5. 6 τριμερίαν P 8. χίλιαι διακόσιαι seripsi: χίλια διακόσια P εἴπομεν SCripsi: 

εἴπωμεν P 

73r 

ίσεις γίνονται ex τῶν xatapdsewy, | “Τὸν 

ο 

9 μόνον] pov P 11 εἰς ἃ scripsi: ἴσα P 14 προστιϑέαμεν] 

vy. Lobeck ad Phryn. 245 94. σχεπτέον addidi, cf. p. 53,2 27 τῶν (ante peta)] 

"τοῦ ex τῶν corr. P 30 τίνι scripsi: τίνα P 32 ἐν delevi 



5G STEPHANI IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 21234] 

εἰ μὲν ἐποιήσαμεν τὴν ἀπόφασιν “τὸ ξύλον avi pum τος λευχὸς οὐχ ἔστιν᾽, 

ἀν, ταύτην ἀπεργαζόμεϑα" εἰ ὃὲ εἴπωμεν “τὸ ξύλον ἄνϑρωπός ἐστιν οὐ 

λευχός᾽, χαὶ ταύτην ὁμοίως TH χαταφάσει συμψευδομένην ἐδείχνυμεν. τοῦτο 

εἰ ἢ ἀπόφασις αὕτη, ὅτι τὸ ξύλον ἄνϑρωπος μέν ἐστιν, οὐ λευχὸς 

5 δέ, ὅπερ παρὰ πᾶσιν ὁμολογούμενόν ἐστι φεῦδος. εἰχότως οὖν τῷ ἔστι 

συνήπτομεν τὴν οὔ ἄρνησιν χαὶ ἐποιοῦμεν τὴν ἀπόφασιν ‘tb ξύλον ἄνθρωπος 
3 » ΄ zy ~ v ΄ - 

λευχὸς οὐχ ἔστι᾽. μήπως οὖν χαὶ ἐνταῦϑα δεῖ συνάψαι τὴν οὔ ἄρνησιν τῷ 
~ > oO ~ ς 4 3 , 

εἶναι. ἵνα ποιήσωμεν [μὲν] τῆς “δυνατὸν εἶναι χαταφάσεως ἀπόφασιν τὴν 

“δυνατὸν μὴ εἶναι᾽. χαὶ λέγει ὅτι τοῦτο ἀδύνατον ἐνταῦϑα οὕτως ποιῆσαι" 
~ , 

la 

10 πρῶτον μέν, ὅπερ πολλάχις εἴπομεν, ὅτι τὸ χῦρος ἐνταῦϑα ὃ τρόπος ἔχει 
\ > \ ey, VES Ba Qz 3. ἀπὸ ats NE 

yor δεῖ αὐτῷ συνάψαι THY οὐ ἄρνησιν: αὐτὸν γάρ Ὀέλομεν ἀνελεῖν χαὶ τὸ 
ὦ » ε ’ ΄ σ " > 

πῶς ἤγουν τὸ ποιόν. ἢ μὲν γὰρ χατάφασις λέγει ὅτι ἄνϑρωπος evdsyo- 
35 ὦ 

Sr = Ώ ΩΣ 5 §¢) ΞΔ Ay aN =) ~ πῃ x ἢ nt ayes Fx os JENS 

WEVMS Lge ει ὕξλομεν ODY GVEAELY τὸν τρότ TOY MAL SlLTELY OTL οὐχ EVGE/0- 

~ + , / ΄ 

τς βαδίζ Cer. πρῶτον υὲν οὖν τοῦτο ὅ τι ὃξ τῷ AVPLWTENM Wool συνάψαι 

Se 
15 τὴν οὔ ἄρνησιν, ὡς πολλᾶάχις εἴρηται. δεύτερον GE ὅτι, εἰ μὴ ποιήσωμεν a 

οὕτως τὰς ἀποφάσεις, εὑρεϑήσονται Snua i poe ἢ χατάφασις χαὶ 7 q 

ἀπόφασις, ὅπερ ἀδύνατον. ἐὰν γὰρ εἴπω “ δυνατὸν τέμνεσϑαι τὸ ἱμάτιον᾽., Ἢ 

πὶ τῆς ἐνδεχομένης ὕλης. εἰ Ἢ 
>| 

"Cs \ f Q ? » ΄ 

δυνατὸν ΠῚ τέμνεσθαι. ἀμφότεραι ah npets 

6s εἴπω ὅτι ᾿ δυνατὸν 

\ 

ὶ 

6 cv ὧν 

ς 

τέμνεσϑαι τὸ ἱμάτιον᾽, ob δυνατὸν τέμνεσϑαι᾽, πάντως 
εν x an ee X = TiN -- 7 ἊΝ a Pee aR Ὁ ΣῊ ὮΝ ὃγ λ Ξ ao 

20 Ἢ μὲν ἘΠ ΣΕ ΕΝ 7 δὲ wet Osta. Ὡς οὖν EVEL ETL τοῦ OVVATOV, OF|AOY OTL f. 141 
as 

χαὶ ἐπὶ τοῦ EYE χομονοῦ χαὶ ἀναγχαίου χαὶ ἀδυνάτου ἕξει. χατὰ τὸν αὐτὸν 

ὃΣ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἐχ μεταϑέσεως χαταφάσεων. ἐν οἷς τὸ ἃ ἡμῖν. 

πληροῦται χεφαλαιον τὸ πῶς ἐχ τῶν χαταφάσεων δεῖ ποιεῖν τὰς ἀπο- 
΄ ~ σ w , ΄ 

Bue ἐπὶ τῶν μετὰ τρόπου προτάσεων, ὅτι τῷ τρόπῳ συνάπτοντας τὴν 

25 00 ἄρνησιν. 
7 , > 75 2. 8 A) b) ’ ~ , ’ 

Δεύτερόν ἐστι χεφάλαιον ἐν ᾧ τὴν ἀχολουϑίαν τῶν τοιούτων προτάσεων 
A/D - ΄ .-- ΞΕ Ὡς ΤΡ - 

παραδίδωσιν διὰ ay διαγραμμάτων. χαὶ ἔστι τὸ ἃ διάγραμμα τοιοῦτον. 

προ, τὰς χαταφασεξις TOW ὥτον τοῦ δυνατοῦ χαὶ τοῦ ἐνὸξε; χομένου λέ ων 
1% ν LS 

“δυνατὸν stvat’, “ἐν eye evov εἶναι" το δὲ τὴν ἀπό Πρ τοῦ ἀδυνάτου 

80 τρίτην τίϑησιν λέγων “οὐχ ΤΣ ΥΣΕΣ εἶναι᾽. χαὶ ( τετάρτην τὴν ἁπλῆν ἀπό- 

ἴτα ἐφεξῆς (ἐνὴ τὶ 
ΣΎ 7 

.ς 

φασιν τοῦ ἀναγχαίου, λέγων οὐχ ἀναγχαῖον εἶναι᾽. εἴτα 
\ > QZ Ζῃ. = Pie Cy \ ΜΝ me Ὁ, ΝΣ 

σελίδι τὰς ax μεταϑέσεως τίϑησι χαταφάσεις, ᾿ δυνατὸν μὴ civar , ἐνδεχεται 
X 

μὴ εἶναι᾽, χαὶ τρίτην τ ἐχ μεταϑέσεως ἀπόφασιν τοῦ ἀδυνάτου τὴν έ- 

γἸουσαν “οὐχ ἀδύνατον μὴ εἶναι᾽, καὶ τετάρτην πάλιν τὴν ex μεταϑέσεως 

35 ἀπόφασιν τοῦ ἀναγχαίου τὴν λέγουσαν “οὐχ πος uy εἶναι. λοιπὸν ἐπ᾽ 
΄ - > > ΄ 3 ? 3 

ὑϑείας τῆς πρώτης σελίδος τίϑησι τὰς ἀποφάσεις ‘od δυνατὸν εἶναι᾽, “οὐχ 

νδέχεται εἶναι᾽, εἶτα χατάφασιν τὴν λέγουσαν ᾿ ἀδύνατον εἶναι χαὶ τετάρτην 

τὴν ἐχ μεταϑέσεως χατάφασιν τοῦ ἀναγκαίου τὴν λέγουσαν “ἀναγχαῖον μὴ 
>) ἊΝ > , 

εἶναι᾽. ἐν ὃὲ τῇ τετάρτῃ σελίδι πρῶτον τὰς ἀποφάσεις τίϑησιν “οὐ δυνατὸν 

1 μὲν seripsi: γὰρ P 3 τῇ seripsi: thy P 5 τῷ scripsi: to P 8 μὲν delevi 

εἶναι (post δυνατὸν) scripsi: ἐπὶ (sic) P 14 τοῦτο scripsi: τούτω P 29 ἀδυνάτου 

corr. P?: δυνατου (sic) P! 30 obx add. P? 91 ἐν addidi 33 τοῦ scripsi: 

τῆς P 39 σελίδη P 
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STEPHANI IN L. DE INTERPRETATIONE (Arist. p. 21438. 2103. 14. 17} 

μὴ civat’, “ οὐχ ἐνδέχεται μὴ εἶναι᾽, (εἶτα) ἀδύνατον wy εἶναι". 2 μη εἰ 5 ( ἐνόξχεται VOL, (ε a.) LOUVATOY μὴ SLVAL , EX | τς: σεως 
5 5 ΄ ᾿ > χατάφασιν. χαὶι τετάρτη yy OTK, 1 ἀναγχαίοαν XATALOASLY THY eave) “ἀναγ- 

- ν᾿ 2 

χαῖον εἶναι... οὕτως τε ειἰχὼς τὸ δια ραμιαι τὰς μὲν ἄλλας πρ ἡτάσΞξις χαὶ ς αλλας is χαὶ 
PON 5. (ite ο΄, ΟΣ ie “ὦ Ws gees = τὰς ἀχολουϑίας τούτων χαλῶς ἔχειν ἡγεῖται: διαφέρει ὃὲ υόνην ἢ ἀντί- 

σσ re t a\ 
~ oo ΄ a 7 ε 

φασις TOD GOVVATOV, Οἱοτι L/| υὲν LOT ασις ETMETAL TALS ἀπος οασεσιν, q OF 

S. τῷ pa 
, ~ 

ἀπόφασις = χαταφάσεσιν: ἔτι 4 ! ogasic) τοῦ [οὐχ] -ἀναγχαῖον μὴ 
εἶναι τς ἢ ̓ οὐχ ἀναγχαῖον [μὴ] εἶναι᾽. ἀλλ᾽ ἢ χάτω διαγώνιος χειμένη ἣ 

> ~ ~ ἔπ. Vs λέγουσα “obx ἀναγχαῖον μὴ etvar’. διορϑοῖ τοίνυν τοῦτο τὸ διάγραμμα! ἐν 
~ 7 > , \ isd 7C 

τῷ P διαγράμματι χαὶ οὕτως τίϑησι τ 
ΕΟ πὶ to TOD. Gobet πῶς pes πρῇ Ἦν Ἐν TEVELKEY χαὶ τὸ τοῦ αδυνάτου. πῶς δὲ τοῦτο ποιεῖ. ἐν ἑτέρα = C i=) Nee o Qa Cc < 

~ , 

Jew μαϑησόμεϑα. 
7 > νὸν αν > fs p. 21238 Etyap τῶν συμπλεχομένων αὗται ἀλλήλαις ἀντίχεινται. 

> ΄ ΕΣ > ~ 3 \ > sy Σ 

ἰστέον ὅτι συμπλεχομένων λέγει ἐνταῦϑα ἀντὶ τοῦ τῶν προτάσεων. 
\ ΄ ΄ π᾿ ra 5 , ! \ 

> \ \ .2103 Et yap χατὰ παντὸς % χατάφασις ἡ ἣ ἀπόφασις, ' τὸ ξύ- 
A ἜΣ ee Oe ee ἘΚ ae τς 

OV εσται ἀληῦες εἰπεῖν εἰναι μὴ λευχὸν ἀνϑρωπον. ἐντεῦϑεν ὑπώ- 
- σ ἘΣ ΟΣ ας aes. > ~ 

πτευσᾶν τινες ὅτι ἢ ἁπλῆ ἀπόφασις χαϑολιχωτέρα ἐστὶ τῆς éx μεταϑέσεως 
ΟΕ 2X fe >) vec - 

χαταφάσεως, διότι ψευδὲς μὲν ἐστιν, ὥς φησι, τὸ ξύλον ανὕρωπον οὐ λευ- 
x ~. Ω ee Sa am πὰ aR \ > -“ Β χόν, ἀχηϑὲς ὃὲ εἰπεῖν ὅτι τὸ ξύλον ἀνῦρωπος λευχὸς οὐχ ἔστιν: ὅλον ap 

‘ 
5 ἘΞ wy Ses 
ἀναιρεῖ. εἰ δὲ σώσωμεν ὅλον τὸν χατηγορούμενον χαὶ ey υερίσωμεν, δῆλον 
“ 5 \ c , 

c xX 

ὅτι χαὶ αὐτὴ ἀληϑὴς εὑρεϑήσεται, ὥσπερ χαὶ ἣ ἁπλῇ ἀπόφασις, ὡς εἴπομε 

χαὶ ἀνωτέρω. 
, a 7 / Le 5 

p. 2114 Λόγος δέ (λύγον λέγει ἐνταῦϑα τὴν αἰτίαν), ὅτι πᾶν τὸ οὕτως 
- ΄ > «Ὁ \ = = an πε aAvnNes δυνατόν. λέγει ἐνταῦϑα τὸ φερόμενον ἐπὶ τοῦ πε (SUED. τοῦτο γὰρ 

Q/7 x > > \ Sean ~ τὶ ΄ » 

ΕΙΣ υὴ ἀεὶ ἐνεργεῖν" τὸ O ἐπὶ τοῦ ἀναγχαίου φερόμενον ἀεὶ ἐνεργεῖ. > 

ἔγομεν γὰρ ὅτι δυνατὸν τὸν ἥλιον αὔριον χινεῖσϑαι, ody ὡς ποτὲ μὲν 

χινούμενον ay ἄνοντες ποτὲ δὲ OD, GAN ὡς ἀεὶ ἐνεργοῦντά τε χαὶ χινού- 

μένον. 

p- 21017 ᾿Αλλὰ μὴν ἀδύνατον χατὰ τοῦ αὐτοῦ ἀληϑεύεσϑαι τὰς 

ἀντιχειμένας φάσεις. τοῦτό φησιν ἐνταῦϑα, ὅτι ἀδύνατον τὴν ἀντί- 

φασιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἢ συναληϑεύειν ἢ συμψεύδεσϑαι ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ" 

δῆλον ὃὲ ὅτι οὐ πολυπραγμονεῖ ἐνταῦθα πᾶν εἶδος τῶν τοιούτων προτάσεων. 
γὰρ τῶν προσδιωρισμένων προτάσεων τοῦτο (odx) ἀεὶ # # # συναλὴης 

ss ᾿ Η͂ 9 . ~ , . » 
ἵν. εᾶν ποιήσωμεν τὴν ἀπόφασιν τῷ πρησοιορισμα συνάπτοντες τὴν Ov 

Wd (oe) 

[0] (2 τος [0] 

΄ 

poe ἀλλὰ ποτὲ μὲν συναληϑεύει ἐπί τινος ὕλης, οἷον τῆς Sue ES Te, 
x c >) > ΄ J Qi \ ποτὲ OF οὐ συναληϑεύει, ὡς ἐπὶ τῆς ἀναγχαίας. ἀληϑὲς μὲν γὰρ τὸ λέγειν 

> ) Ξ ~ > >. Natt στα 

“πᾶντα sony aaa ζῷον elvan , Lene ὃξ τὸ OD πᾶντα ee 
4 

¢ SIN 2 2 \ \ 
OTE ETL τὴς ἀναγχαίας 250 ΐ Cover τὸ ohne ὲς χαι τὸ ω 

1.73 ee NEN SS Meera Ra dee | AN an ς “Vis 
MWEV00S. ETL OF τ iS SVOSYOWEV TS OUXSTL® YVEVOETAL γὰρ χαὶ 7, he ἴοῦσα ποαντα 

ξ Pp Te S99, Se σ΄ 

jy ἀντιφάασιν ἐπ᾿ εὐῦείας, | ὥσπερ (. 

1 εἴτα addidi 2 ἀναγκαίαν] fort. tod ἀναγκαίου 6 ταῖς --- ἀπόφασις addidi 

οὐχ delevi οὐχ ἡ scripsi: ἡ Ρ vy delevi ἀλλ᾽ ἡἣ seripsi: ἀλλη P 
8 διορϑοῖ τοίνυν scripsi: διορϑοῖτο νῦν P 13 τοῦ τῶν] τούτων P 15 ἄνϑρωπος Ρ 

ὑπόπτευσαν P 24 τὸ δ᾽ ἐπὶ scripsi: τὸν ἐπι (sic) P 92 οὐχ addidi lacu- 

_nam indicavi: fort. addendum brdpye: τὸ μὴ 33 συνάπτοτες P 
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58 STEPHANT IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 21022. 26. 22438] 

as ΄ > eo Ts , » 

νδέχεται | βαδίζειν (χαὶ ἢ λέγουσα “οὐ πάντα ἄνθρωπον ἐν- £ Τότ 
? 

> 

Σὰ Δ \ ΄ A ms ΄ aw ΄σ >. a. > \ 5 , 

ew’) ἐπὶ ὡρισμένου χρόνου δῆλον ὅτι" εἰ G& ἐπὶ ἀορίστου, 

τεραι ἀληϑεῖς. εἰ ὃὲ εἴπω τὴν ἄλλην ἀπόφασιν “οὐχ ἐν- 
Ἀπ πος Co 5 

δῆλον ὅτι ἀυφότ 
΄ ΄ > 

δέχεται πάντα ἀνϑρωπον βαδίζειν᾽, ἀληϑεύω χαὶ ψεύδομαι: σημαίνει τ 
ς DA / 

οὔτο “οὐδένα τῶν ἀνθρώπων ἐνδέχε > 

τ (εται βαδίζειν᾽, χαὶ οὐδὲν ἄλλο λέγει εἰ μὴ 

5 ὅτι ἀδύνατον βαδίζειν πάντα ἀνϑρωπον. ὥστε ἐπὶ τῶν τοιούτων προτάσεων 

δεῖ τῷ τρόπῳ λαβεῖν χαὶ συνάψαι τὴν οὔ ἄρνησιν, εἴτε προσδιωρισμένη ἐστὶν 
οὐχ ἔστι προσδιωρισμένη- οὕτως γὰρ ἀντίφασις γενήσεται. 

δ 2, 

( Ξ 
> ~ a > p. 21022 Et οὖν ἐχεῖνο ἀδύνατον. ποῖον ἐπ ἀδύνατον; τὸ τὰς δύο 

10 προτάσεις τήν τε χατάφασιν χαὶ τὴν ἀπόφασιν ἤγουν τὴν ἀντίφασιν ἐπὶ 
τοῦ αὐτοῦ ἀληϑῇ εἶναι. 

\ \ b) /, Sr X \ z 

Tl CXKEULVMY TO SLYAt KAL πε: ειναι ὧν p.21026 [νεται γὰρ ὥσπερ 
\ , ’ Ff > \ om 2. iG 

TOOGVEGLS. πρύσὕϑεσιν λέγε: αντι τοὺ “πρόσρημα χαὶι GUY UTOXS UEVOY. 

-ω ̓ ξ Ss 

15 (lpaérs x.) 

p. 22238 ὃ δὲ ἀναγχαῖον πῶς, ὀπτέον. φανερὸν δὲ ὅτι ody 

οὕτως, ἀλλ᾽ at ἐναντίαι ἕπονται: αἱ δ᾽ ἀντιφάσεις χωρίς, xat 

Λαβὼν ἐν τῷ ἃ διαγράμματι τὴν ἁπλῆν ἀπόφασιν τοῦ ἀναγχαίου ἕπο- 

90 μένην ταῖς χαταφάσεσι τοῦ δυνατοῦ χαὶ τοῦ τς χαὶ τῇ ἀποφάσει 

τοῦ ἀδυνάτου. ἐντεῦϑεν σχοπεῖ aod γε ἀληϑῶς ἐχεῖ εἴληπτο. δοχεῖ γὰρ 

ao ἢ χατάφασις ἢ ἁπλῆ Exeodar ταῖς pa cre προτάσεσι, φημὶ δὴ 
ὯΝ ταῖς δύο χαταφάσεσι {τ “ii TOD δυνατοῦ χαὶ TH τ eee χαὶ τ ἀπο- 

- 

φάσει τοῦ ἀδυνάτου. ὅτι 6& ἢ χατάφασις ΠΝ 

ἐν 
ey 

σ - 
: πεται ἥπερ 7 ἀπόφασις 

i τινος λημματίηυ δειχνύντος διὰ τῆς χαλουμένης ἀδυνάτου τῷ σι x R a R a ὡς [0] Cc R “ c ζω ° - R 

se Χ ~ ~ SN 4 σ τ ἄχ cee | ~ = 2) 

OElLEEWS. EOTL OE τὸ hip. Lo. TOLOUTOY. peli al OTL TY αναγχαιϊιὴν εἰναι 

eg προτάσει χαταφατιχῇ ἕπεται ἣ λέγουσα “ δυνατὸν εἶναι᾽. εἰ δὲ σὺ λέγεις ὅτι 

ad p. ὅ6.28 δυνατὸν εἶναι οὐ δυνατὸν εἶναι 

ἐνδέχεται εἶναι οὐχ ἐνδέχεται εἶναι 
30 Ye IO τ IDF τ οὐχ ἀδύνατον εἶναι ἀδύνατον εἶναι 

οὐχ ἀναγκαῖον εἶναι ἀναγκαῖον (pn) εἶναι 

Ὁ ‘ X + 3 . A κα Yr δυνατὸν μὴ εἶναι οὐ δυνατὸν μὴ εἶναι 
| 

ἐνδέχεται μὴ εἶναι οὐχ ἐνδέχεται μὴ εἶναι 

οὐχ ἀδύνατον μὴ εἶναι ἀδύνατον μὴ εἶναι 

35 οὐκ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι avayxatoy [μὴ] εἶναι 

1 χαὶ--- βαδίζειν addidi 23 τῇ (post χαταφάσεσι) addidi 25 διά τινος λημματίου] 

ef. Ammon. fol. 190r 26 τῇ supersc. P? 27 χαταφατιχῆ P?: χκαταφατιχῆς P? 

31 μὴ addidi 34 ἀδύνατον scripsi: οὐ δυνατὸν in rasura P 35 μὴ delevi 
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STEPHANI IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 2263] 

~ @, τεῦ (= Qa R Φ ς- o7 

> Ε , > x εἶναι ἔχει ἑπομένην πρότασιν τὴν λέγουσαν “οὐχ “ἜΤ τα εἶναι χαὶ τὴν 
Viele € 5 77 ~ 5 

λέγουσαν “ἀδύνατον etvar’, ἐξ ἀνάγχης ἕψονται τῇ ἁπλῇ χαταφάσει τοῦ ἀναγ- 
» , — , ~ Ξ᾿ oO ¢ 

χαίου τῇ λεγούσῃ ᾿ἀναγχαῖον εἶναι᾽ ἥ te λέγουσα ‘odx 20 τς: iva” χαὶ 7 
ἊΝ oe Ὁ SIN > > o vs ry 5 

ἀδύνατον εἶναι᾽. ὅπερ ἄλογον. χαὶ πάλιν ἐπειδὴ τῇ ‘adbvatov εἶναι χατα- 
σ \ ( pee) ~ > ? Ss 

φάσει ἕπεται τὸ ᾿ ἀναγχαῖον uy εἶναι᾽, εἴποι δέ τις ὅτι τὸ “ οὐ δυνατὸν εἶναι᾽ 

ἕπεται τῷ ᾿ἀναγχαῖον εἶναι᾽, εὑρεϑήσεται χαὶ ἢ πρότασις ἢ "0 “ ἀναὴ- 

χαῖον μὴ εἶναι" πο τῇ ree τῇ λεγούσῃ ᾿ἀναγχαῖον etvar’> ὅπερ 
ἀδύνατον. οὐχ ἄρα τὸ “od δυνατὸν εἶναι᾽ ἕπεται τῷ agains: εἶναι᾽, ἀλλ᾽ 

7] χατάφασις, τοῦτ᾽ ἔστιν ἢ “ δυνατὸν εἶναι᾽ 
ἢ χοατάφασις τοῦ δυνατοῦ τῷ αὐτῷ ἕπομ, 3 ' ! μεν» ἜΣ τς ees τὸ DEE 

Ὁ 4 > > . x “3; 

ὡρισμένον ἐστί, τὸ δὲ δυνατὸν εἶναι ἐπαμφοτερίζει (σημαίνει γὰρ καὶ τὸ 

ἀναγχαῖον εἶναι χαὶ τὸ ἘΠ ΠΟ εἶναι), ἐξ ἀνάγχης τεττάρων οὐσῶν 

προτάσεων τοῦ ἀναγχαίου, φημὶ δὴ τῆς ἁπλῆς χαταφάσεως χαὶ τῆς ἁπλῆς 

ς, τῆς ἐχ μεταϑέσεως χαταφάσεως xual τῆς ἐχ μεταϑέσεως ἀπο- 

δείχϑη ὅτι ἢ ἁπλῇ ἀπόφασις οὐχ ἕπεται ὡς χεῖται ἐν τῷ ἃ δια- 

ἡράμματι, διὰ τὸ δειχϑῆναι ὅτι ἢ χατάφασις τοῦ δυνατοῦ ἕπεται τῇ χατα- 

φάσει τοῦ ἀναγχαίουι ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἢ éx μεταϑέσεως ESET 1) λέ- 

Ἴουσα ᾿ ἀναγχαῖον μὴ εἶναι᾽ δύναται ἕπεσϑαι τῇ ̓  δυνατὸν εἶναι ὑπόχειται γὰρ 

ταῖς ἀποφάσεσιν ἑπομένη. χαταληφϑήσεται ἄρα ἑπομένη ταῖς εἰρημέναις 

προτάσεσιν ἢ ἐχ μεταϑέσεως ἀπόφασις TS ee οὐχ ἀναγχαῖον wh εἶνα!᾿" 

αὕτη γὰρ ἀληϑεύει χαὶ ἐπὶ τοῦ “ἀναγκαῖον εἶναι᾽ καὶ Sania ἐχείνης 

ἐστὶ ual ἀόριστος. ἔστι τοίνυν ὑπόλοιπον τὸ τὴν τάξιν μεταφέρειν χαὶ τὴν 

πρότασιν τὴν λέγουσαν “οὐχ ἀναγχαῖον εἶναι᾽ ἁπλῆν ἀπόφασιν, ἥτις χεῖται 
= 5 πο 

ἐν τῇ ὃ ee τοῦ ἃ σελιδίου, τάξαι ἐν τῇ ὀγδόῃ 1004 χαὶ εἰς τὴν χώραν Dy 

Ὧν 

φασιν τὴν λέγουσαν “οὐχ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι᾿. αὕτη γὰρ χαὶ ἀντιφατιχῶς 

ἐχ μεταϑέσεως χαταφάσει τῇ 
i dyeta τῇ ἐπ᾿ εὐϑείας χειμένῃ, ἤγουν τῇ udyeta τῇ én εὐθείας χειμένῃ, γοῦν τῇ 

λεγούσῃ ᾿ἀναγχαῖον μὴ εἶναι᾽ " χαὶ γίνονται αἱ ἀχολουϑήσεις τῶν προτάσεων 
~ ~ > ~ ΄ Ὡ Ὁ lg 

χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον δμοίως ταῖς TOD δυνατοῦ προτάσεσι, τοῦτ ἔστιν. ὅτι 

2x’ εὐϑείας χεῖνται χαὶ ee αἱ ἀντιφάσεις χωρὶς ὡς ἐν τῷ ἃ διαγράμ.- 
5 ~ 4% 5 

ματι. ἐν οἷς ἐστι χαὶ δεύτερον διάγραμμα. ἀπορεῖ Ge πάλιν χαὶ πρὸς αὐτὸ 

χαὶ τὴν ἀπορίαν ἐπιλύεται χαὶ τρίτον διάγραμμοι τῶν ἀχκολουϑουσῶν προτά- 
[4 

TENN © 4 
5 , ΝΥΝ a ~ ~ © ~ 5 

σεων χατὰ ἀλήϑειαν παραδίδωσιν. πῶς δὲ τοῦτο ποιεῖ, σὺν ϑεῷ ἐν 

ϑεωρίᾳ μαϑησόμεϑα. 
" a. ~ \ > ~ ΄ , ~ c , 5 

2903 Αἴτιον 68 τοῦ μὴ ἀχολουϑεῖν ὁμοίως τοῖς ETEPOLS. ἐἔν- 
Ρ sf) Ny 

ταῦϑα αἰτίαν τινά φησιν, ov ἣν ἢ ἀντίφασις τῇ ἀντιφάσει οὐχ ἀποδίδοται; 

5 : : = 
δυνατὸν εἶναι" χαὶ ἐπει ay αὕτη ἢ πρότασις | ἢ “od δυνατὸν f. 

y ΄ > , - 

χείνης. τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τὴν τετάρτην; ἀναφέρειν τὴν 2x μεταϑέσεως | ἀπό- £. Τὸν 
id 

1 avi P 10 οὐ δυνατὸν corr. P?: ἡ δυνατὸν P? 12 πάλιν ἐπειδὴ “χτλ.] cf. Am- 

mon. fol. 190¥v 19 οὐδὲ scripsi: οὔτε P 21 χαταληφϑήσεται] an καταλειφϑήσεται ? 

23 χαὶ (ante ἐπὶ) superser. P! 29 χαταφάσει scripsi: ἀποφάσει P 32 at 
ρα 

su- 

perser. P' avtweésets P 34 διάγραμμα τῶν seripsi: διαγραμμάτων P 38 ἀν- 

τηιφάσει P 
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~ ' " ~ v ~ ~ Vv ~ 

ἀλλὰ τὸ εἶναι τῷ μὴ εἶναι. χαὶ ἔδει μὲν πρῶτον εἰπεῖν 7 ποῖον ἔστι τοῦ 
bl ΄ - δι ce / ~ 

ἀναγχαίου χαὶ ἢ τῷ ὄντι ἑπομένη, καὶ οὕτως εἰπεῖν thy αἰτίαν, δι᾿ a ak0- 
, > lp 

λουϑία τοιαύτη γίνεται: 6 GE τὴν τάξιν pele τ χαὶ πρῶτον μὲν τὴν 

_— 

4 aI A Cu ΄ ) ἢ. τ σ 3 van als 

αἰτίαν λέγει, Gv ἣν [ὡς] ἢ ἀχολουϑία τοιαύτη ἐστί, χαὶ οὕτως ἀμείψας δύο 

5 μόνον προτάσεις τὴν ἀχριβῆ τάξιν ἐχτίϑεται. τὴν γὰρ ἀπόφασιν τὴν ἁπλῆν 

τοῦ ἀναγχαίου ἐξ ἀρχῆς μὲν ἔταξεν μετὰ τῶν ἁπλῶν ἄνω, νῦν ὃὲ χάτω 

υετὰ τῶν ἐχ μεταϑέσεως" Εν ὃς τοῦ ἀναγχαίου ἐχ neces ὡς ἀπόφασιν 

a ῶ» Q- νάπαλιν, ὡς εἴρηται χατὰ τὴν ϑεωρίαν. 
~ 
ι 

i 

99n7 Ὅπκπτ εἰ ἐχε τίν «ἡ Ε Ν᾿ - Ae 
p. 22 0. στε εἰ SXELVA δμυοίως τῷ δυνατῷ χαὶ WT, ταυτα EC 

᾽ XV 5 ~ ΄ 4 

10 ἐναντίας: τοῦτό φησιν ἐνταῦϑα 6 φιλόσοφος, ὅτι εἰ τὸ f δυνατὸν χαὶ 
- ΄ , Vv A > , \ 5 - 5 4 c , Vv » ᾿ 

εἶναι ὁμοίως ἔχει τὸ δυνατόν, τὸ ἀναγχαῖον οὐχέτι ὁμοίως ἔχει ἀλλὰ 

τοὐναντίον. 
Ρ. 2201] Τὸ μὲν γὰρ ἀναγκαῖον εἶναι δυνατὸν εἶναι" εἰ γὰρ μή; 

ἢ ἀπόφασις ἀχολουϑήσει. ἐντεῦϑεν ἄρχεται ποιεῖν ὅπερ εἴπομεν ἐν 
ς 

15 τῇ Yewptz, xal βούλεται δεῖξαι ὅτι τῇ προτάσει τῇ τς οὔσῃ ᾿Αἀναγχαῖον 
> c > 3 7 , 

εἶναι ἕπεται ἢ λέγουσα “ δυνατὸν etvar’”. εἰ yap μὴ αὕτη ἕπεται, ἐξ ἀνάγχης 
\ ς ἕψεται ἢ λέγουσα “οὐ δυνατὸν εἶναι᾽ | διὰ τὸ πάντως Ε τὸν 

ὄπῳ πρᾶγμα τι εἶναι ἜΣ. ἢ ἀποφῆσαι. χαὶ συνάγει 

διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. ὡς εἴπομεν, ὅτι πάντως τ λέγουσαν “ δυ- 
ε΄ 

20 νατὸν εἶναι᾽ ἕπεται τῇ λεγούσῃ ᾿ἀναγκαῖον εἶναι. ταῦτα ἔχει ἢ πρᾶξις. 
.- 

p. 22099 ᾿Απορήσειε δ᾽ ἄντις, εἰ τῷ ἀναγχαῖον εἶναι τὸ δυνατὸν 

ἕπεται. καὶ τὰ ἑξῆς. 

hed > SA SIF] > fa «ς "4 = ite > ΕΞ ΄ > 

Δείξας ἐν τῷ β διαγράμματι τὸ δυνατὸν ἑπόμενον τῷ ἀναγχαίῳ (εἰ 
ξ {5 

25 γὰρ wy τοῦτο, ἔλεγεν Ἐ ἀνάγκης τὴν ἀπόφασιν ἕπεσϑαι τὴν λέγουσαν “δυ- 

ad p. ὅ9.24 δυνατὸν εἶναι οὐ δυνατὸν εἶναι 

ἐνδέχεται εἶναι οὐχ ἐνδέχεται εἶναι 

οὐχ ἀδύνατον εἶναι ἀδύνατον εἶναι 

οὐχ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι ἀναγκαῖον μὴ εἶναι 

90 δυνατὸν μὴ εἶναι οὗ δυνατὸν μὴ εἶναι 
ἐνδέχεται py εἶναι οὐχ ἐνδέχεται μὴ εἶναι 

οὐκ ἀδύνατον μὴ εἶναι ἀδύνατον μὴ εἶναι 

οὐχ ἀναγκαῖον εἶναι ἀναγκαῖον εἶναι 

1 χαὶ ἔδει μὲν χτλ.] cf. Ammon. fol. 188r 1. 2 ποῖον --- ἑπομένη] sententia postulat — 
ποία ἔστιν ἣ τοῦ ἀναγχαίου τάξις ἣ τῷ ὄντι ἑπομένη 3 6 δὲ scripsi: ὧδε (sic) P ᾿ 

4 ὡς delevi 10. 11 τὸ δυνατὸν --- ἔχει τὸ δυνατόν] legendum, ut videtur, τὸ ἀδύνατον 

χατὰ τὸ εἶναι ὁμοίως ἔχει τῷ μὴ δυνατῷ 19 ἣ λέγουσα addidi 29—33 diagram- 

mati oblique a sinistra parte adscriptum est ταῦτ΄ μόνον ἡ μή (fort. ταύτας μόνον ἤμειψε), 

in 



σι 

10 
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ot A Sys ? ne A AnYaT\ Pas ? {τ poet ΄ ΄ ΝΠ Ὧν 

νατὸν μὴ εἶναι ἢ WY δυνατὸν εἶναι᾽, ὅπερ ἑχάτερον ἀδύνατον ἐπὶ τοῦ ἀναγ- 

χαίου λέγεσϑαι) νῦν ἀπορεῖ πῶς εἴποι τις τὸ δυνατὸ" VOY? ἕπεσὺ LOD λξεγεσϑα (πορξει πῶς εἴποι τις τὸ GUVATOV τῷ OVO χαΐίῳ επεσῦύαι. 

Ξῶν eel ἢ ΓΤ - (J ΥΝ > ΚΕΝ Bes \ 
τὸ γὰρ δυνατὸν ἐπαμφοτερίζει. ὃ γὰρ δυνατὸν τέμνεσϑαι, δυνατὸν καὶ μὴ 
Ἐς At ον mg NLS ee σ Ὁ - Sie ε ΄ \ "7 > 
τέμνεσθαι: τὸ Of ἀναγχαῖον ὥρισται. πῶς τῷ ὡρισμένῳ τὸ ἀόριστον dv- 

ry 

τὸ ee = 2 14 ΄ Ν b) s ΄ ; \ : ΄ 

νατὸν ἐπαχολουϑεῖν; ἐπιλύεται τοίνυν τὴν ἀπορίαν ταύτην .τὴν ὁμωνυμίαν 
_ ι 

γε τς > fe γα a, \ > 4 \ \ = ᾿Ν \ ; ~ 3 

αἰτιώμενος, ὅτι πολλαχῶς λέγεται τὸ δυνατόν, χαὶ τὶ μὲν δυνατὸν τῷ ἀναγ- 
. ‘ i 

, σ \ ar ~ ~ ~ " 

χαίῳ ἕπεται. τὶ OF σης ᾿αἰνόμενον τοῦ δυνατοῦ οὐχ ἕπεται τῷ ἀναγχαίῳ. 
- i ‘ 

ἘΞ ὉΔῚ rj Ω ΖᾺ = ya νας τὶ ~ ~ 5 

ἔστι Gt χαϑόλου ὡς 2x διαιρέσεως λαβεῖν τὸ δυνατὸν τοσαυταχῶς heyo- 
= = =o > ἘΝ ἊΞ f ἘΔ ? > \7/ ΄ \ QF 

μενον" τὸ δυνατὸν τοίνυν ἢ χατ ἐπιτηδειότητα λέγεται, ὡς τὸ παιδίον 

δύναται YOO WotlTyoyY civar. 7 yoy Seiy ἢ lc ene oO “πος se “ne ύναται γραμματιχὸν εἶναι, 7 xa ἕξιν ἡ χωρὶς τῆς δυνάμεως ἥτοι τῆς 
ane a SC ae ee τ es = aes 
ἐνεργείας, χαὶ uy φϑαρέντος ἐχείνου ᾧ τινι ὑπάρχει ἣ ἐνέργεια, οἷον ὡς 

. ‘ ν 

\ Nfs c ΄ «Γ'ἕἝ P 

τὸ βαδίζειν ὑπάρχει τῷ βαδίζοντι, χαὶ χωρισϑέντος tod βαδίζειν οὐ φϑείρεται 
- - ‘ ' 

meee cob co δὲ ualeren ΘΕ Omodcccul Re Smee eee Naren 
tO paolo TLKAOV τοῦτο OF XAASITAL EE VUTOVEDGEWS ἀναγχαῖον, εν οὖν ὑπαάρχϑξι 

πὸ yr ny {A a ~ ς a ns a\ o ¢ , Q? ap @ " Ν 

τὸ κατηγορούμενον τῷ ὑποχειμένῳ. ἢ ὅταν ὑπάρχῃ xad ἕξιν μὲν 7 
.ἐ 

2s ae on es vine chee eae τ ᾿ ἐνέργεια Φ ὁ αὕτη δὲ ὑπάρχει γενητοῖς χαὶ φϑαρτοῖς ἃ #. χαὶ εἰ 
; = oir J 

uy γενητοῖς καὶ φϑαρτοῖς ὑπάρχει, χωρισϑείσης πάντως (ot Neuer) ἐχεῖνο 
{= ΄ ν > Ix \ ~ 5 

ᾧ ὑπάρχει. οἷον τόδε τὸ πῦρ γενητὸν μέν ἐστι χαὶ φϑαρτόν- χαὶ ἡνίχα 
c Zot oe > oe paw Or eos aus eee = 

ὑπάρχει, ἀνάγχη τὴν ϑερμότητα ὑπάρχειν αὐτῷ, ἡνίκα ὃὲ φϑαρῇ ἢ evep- vA H ri VA pd Εἰ] i) ἢ \ 

5 
\ 

IS 
Sie ey ag Q\= he ee XP RIN 2 0 CRAs: es _= 3 ets 

yen yyouv ἢ Vepuetys, πάντως Supine ene τῇ Ἰπευτσα DE a! 

ἀιδίοις. ὥσπερ λέγομεν τὴν χίϊνησιν ast ὑπάρχειν τῷ ἡλίῳ: ἀεὶ yap Of. 
Ϊ - . 

σεν - , by) ~ σ᾽ τας 

ἥλιος χινεῖται. ὥστε τὶ μὲν δυνατόν, τ τὸ φερόμενον ἐπὶ τοῦ ἀιδίου 
i “)΄ΔΟ ~ ¢ 

α Ὁ ἃ ἢ ὅταν τῷ ὑποχειμένῳ τὸ χατηγορούμενον ἁπλῶς ὑπάρχει; ὅπερ χαὶ 
DF ς QZ 

χαλεῖται ἐξ ὑποϑέσεως ἀναγχαῖον, ταῦτα οὖν τὰ δύο σημαινόμενα τοῦ δυνατοῦ 
τ Ω 0 ~ > > > τε 

ἐνδέχεται ἕπεσϑαι τῷ ἀναγχαίῳ- τὰ ὃὲ λοιπὰ σημαινόμενα οὐχ ἀναγχαῖον. 
~ eh) > , 5 oO ~ > 

αὐτίχα γοῦν τὸ xat ἐπιτηδειότητα λεγόμενον δυνατὸν οὐχ ἕπεται τῷ avay- 
ς \ 

yaiw* δύναται yap τὸ ἱμάτιον χαὶ τέμνεσϑαι χαὶ μὴ τέμνεσϑαι, καὶ οὐχ 
> > ΄ ΄ ” ΄ κι 5 c ~ > 

ἐξ ἀνάγχης πάντως 7 τέμνεται ἢ οὐ τέμνεται. ὁμοίως χαὶ τὸ παιδίον δύ- 
74 {φ λ Εἰ ~ \ ‘ fe ~ 

vara γενέσϑαι [χαὶ] γραμματικόν, δύναται (δὲ) χαὶ μὴ γενέσϑαι. τοῦτο 
ar > > σ ~ > . » 5 43 

οὖν τὸ δυνατὸν ne ἕπεται τῷ ἀναγχαίῳ, ὥσπερ λέγομεν ἐξ ἀνάγχης ἔπε- 

σϑαι ἀνθρώπῳ τὸ ζῷον. ὅλον μὲν γὰρ τὸ ζῷον λέγομεν ἕπεσϑαι τῷ ἀν- 
~ σ 

ϑρῴπῳ, οἷον οὐσία, ἔμψυχον, αἰσϑητικόν, οὐχέτι ὃὲ χαὶ πᾶν ζῷον ἕπεσϑαι 
ἜΣ oS) ΄ ΕῚ σ᾿ 5 Ἴ Seah, 

τῷ ἀνθρώπῳ. εἰ γὰρ χαὶ τὸ λογιχὸν ζῷον ἕπεται τῷ ἀνθρώπῳ, οὔχξέτι 
> "7 \ aX ~ , me Gy o - 

GE χαὶ τὸ ἄλογον. Ὁ βιβλίου ὃ a ὅτι οἷμαι μὲν τὸ ϑεώ- 
- o > = 

ρημα φανερὸν εἶναι: ἀεὶ γὰρ ὅταν οὐχ ἀντιστ τρέφωσι τὰ ere τοῖς 
ε ΄ Die 9 We X Ἐπ ὦ σ ΄ 

ἑπομένοις, ἀνάγχη (τὸ) χαϑολιχώτερον ἔπεσϑαι τῷ ἡγουμένῳ οὐ χατὰ πάντα 

19 

30 

τὸ συμφυῶς ὑπάρχον τοῖς φϑαρτοῖς: cf. Ammon. fol. 1991 

οὐδένα Ρ 25 λεγόμενον scripsi: λέγομεν Ρ 28 χαὶ delevi δὲ addidi 

> 

ριστῆς 15 lacunam indicavi: deest συμφυὴς δ᾽ ἢ τῷ πράγματι, vel tale aliquid; 
\ ~ 3 

Ammon. fol. 192 τ post φϑαρτοῖς excidit καὶ tots ἀιδίοις 16 φϑείρεται addidi 

2 εἴποι ttc scripsi: elmovtog P 4 post πῶς fort. addendum est οὖν ὃ ἀπό- 

ρεῖαν P τὴν ὁμωνυμίαν χτλ.] ef. Ammon. fol. 192r 10 ἢ χωρὶς τῆς] fort. yw- 

cf. 

συμφϑείρεται scripsi: οὖν φϑείρεται P 21 χινήται Ρ ἐπὶ τοῦ ἀιδίου) deest χαὶ 

τὸ addidi 

23 τοῦ δυνατοῦ scripsi: 



62 

or 

10 
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. 325 5.0 Ἂν , > ~ ΄ ς > ~s 
τὰ μόρια ἀλλὰ xa? ὅλον ξαυτό. οἷον ἐν τῷ λέγειν “ὁ ἄνθρωπος ζῷόν 
eee Ἷ BO es a fee eon ἐστιν᾽ ὃ ἄνϑρωπός ἐστιν mm ούυενον, TO ὃὲ ζῷον Exousvov’ χαὶ εἴ τι μὲν αν- 

\ x. { Vv >\ ~ Fs ΖΦ » phe 

oes πάντως ζῷον, οὐχ εἴ τι δὲ ζῷον, πάντως ἄνϑρωπος. ἐπξι οὖν 

‘ 

id 34 \ σ lg ~ 

Ficus a οὐ ΤΕΣ πᾶν ἑαυτὸ ἀλλὰ xa? ὅλον. ὡς εἴπομεν. ual τὸ ζῷον 
Ee ΤΕΥ aera ἦι a r ) ὀνθδώποε: Ὁ ἐπὶ ταῦτ cae γὰρ οὐσία ἐστὶν ἔμψυχος αἰσϑητιχή. χαὶ ἄνθρωπος. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ 

’ / 3 \ s\ x Ὁ χ Ψ. > ~ τούτων. ἐπειδὴ ὃὲ ἔδειξεν τὸ δυνατὸν χαϑολικώτερην εἶναι τοῦ ἀναγκαίου, 
ἀντιστρέφει τὴν τάξιν τοῦ διαγράμματος χαὶ προτάττει τὰς χειμένας χάτω 

~ - ΄ > vs Sires > v 

τοῦ ἀναγχαίου προτάσεις ἄνω χαὶ τὰς ἄλλας ἐᾷ χαῦ ἣν χώραν ἐχουσιν. 
>/> σ \ \ Vy 4 

χαὶ τὴν αἰτίαν αὐτὸς ἀποδέδωχεν ὅτι τὰ μερικὰ ual ἡγούμενα ἀεὶ προτάτ- 
τονται τῶν ἑπομένων χαὶ χαϑολιχωτέρων. δευτέραν ὃέ φησιν αἰτίαν ὅτι  ετῖν 

-΄ 
2 \ ~ IA. , Ahi Ἐς ΣᾺ “νι > \ \ > 

τὸ υὲν ἄνα YAALOY ETL τῶν CLOLMY = WOVOY φξρξται. τὸ OF OLYATOY χαὶ ἐπ 

\ ~ 5 

αὐτῶν χαὶ ἐπὶ τῶν ἐν γενέσει χαὶ odooa: ἴττονά εἰσιν ἐχεῖνα x R bea) Ov a [ΟἹ oa [ὩΣ ἀξ N 

sO 3) > 

τῶν γενητῶν χαὶ φϑαρτῶν, εἰχότως χαὶ ἐν τῷ δἰ ΣΙ υστι AL τοῦ ἀναγ- 

χαίου προτάσεις τῶν τοῦ δυνατοῦ προετάγησαν. ἐν οἷς χαὶ ἀπαριϑμεῖται 

ταῦτα λέγων ὅτι τῶν ὄντων τὰ υὲν μόνον ἐνέργειαί εἰσιν. ὡς at tera 

οὐσίαι, τὰ δὲ χαὶ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ, ὡς πάντα τὰ γενητὰ χαὶ φϑαρτα, 

τὰ G3 μόνον δυνάμει, ὡς ἢ χαλουμένη aveidens ὕλη. ταῦτα εἰπὼν πέρας 
τέϑειχε τῷ σχοπῷ τῷ περὶ τῶν προτάσεων. ἐν οἷς χαὶ ἢ ϑεωρία Thy- 

ροῦται. 
» o ~ ~ 4 

η. 23211 Kat αὕτη μὲν ἐπὶ τοῖς χ'νητοῖς ἐστι wovov ἣ δύναμις. I "πὶ | Ι 

δύναμιν ἔοιχεν χαλεῖν τὴν ἐπιτηδειότητα τὴν παντάπασιν -χωριζομένην ποτὲ 
ἘΣ Dire τ! ΄ > ~ ὯΝ ΄ cz 2 ΕΣ \ 

τοῦ χατ᾽ ἐνέργειαν. ὡς ἐν τῷ χαϑημένῳ τὴν πρὸς τὸ βαδίζειν. διὸ καὶ 
, ~ > \ = aoe) Μ ~ 

ἐν τοῖς χινητοῖς αὐτὴν εἶναί φησιν, τοῦτ᾽ ἔστι τοῖς ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾶ ͵
 

τοῖς δυναμένοις χινεῖσϑαι χαὶ μή. τὴν χωρὶς τῆς δυνάμεως ταύτης ἐνέρ- 
>] rw 5 as ἘΣ > { “1 σῳᾳ Cr~ Ν Pp wv, ~ Ν ΄ 

γειαν ἐν τοῖς ἀιδίοις εἶναι τιϑέμενος. ὅϑεν ἑξῆς δείξει προτέραν τὴς δυνά- 
5 usws τὴν ἐνέργειαν, διὰ τὸ τὰ ἀΐδια πρότερα εἶναι τῶν γενητῶν, ἐν οἷς ἢ 

δύναμις. xdv ἢν οὖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τὸ δυνάμει, ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο ἀλλὰ 

τὸ συμπεπλεγμένον τῷ χατ᾽ ἐνέργειαν. 
Vv > > x . ~ ~ > Ρ. 23218 Kat ἔστι δὴ ἀρχὴ ἴσως τὸ dvayxatov. ἐντεῦϑεν ἐπειδὴ 

> ix Ξ ᾿ > Ἂν + , > ~ 5 ,ὕ 2 ~ 92 \ fe fa ἀπέδειξεν τὸ δυνατὸν χαϑολιχώτερον εἶναι τοῦ ἀναγχαίου. Get G& τὰ ἐπό- 
σ΄ ΄ ΄ ~ ΄ ~ » 3 \ 

μενα ὕστερα τάττεσϑαι ὡς χαϑόλου τῶν ἡγουμένων μερικῶν ὄντων, ἀρχὰς 
χαὶ πρώτας τὰς τοῦ ἀναγκαίου προτάσεις ὍΣ 

p. 23223 Καὶ τὰ μὲν ἄνευ δυνάμεως ἐνέργειαί εἰσιν, οἷον at 

πρῶται οὐσίαι. ἐπὶ τῶν πρώτων οὐσιῶν ἤγουν τῶν ἀιδίων φησὶν ὅτι τ ; 
ΧΑ > 

ἢ αὐτή ἐστι δύναμις χαὶ ἐνέργεια: εἰχότως, ἐπειδὴ οὐχ ἔστι ἰδεῖν Mv ἘΞ R cv rar 2 - wy 

ἢ ηρξύουσαν. i 
\ [4] \ 7 Ψ' ~ ¥ 

WETHA GUVAWEWS, A τῇ EV OvGEL TPOTEPA τῷ δὲ 
ῃ p. 23224 Τὰ ὃ ι : 

χρόνῳ ὕστερα. φύσει προτέραν λέγει τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως ὡς 

9 ἐᾷ χαϑ᾿ ἣν ywoav ἔχουσιν scripsi: éxxaty@pav ἔχουσιν P 25 ταύτης scripsi: ταῦτ΄ 
τὴ P 29 τὸ" ΒΌΓΠΙΡΒΙ: τῶι P 32 ἀρχὰς seripsi: ἄρχεται P 33 φησίν seripsi 

εἰσίν compend. P 36 ἰδεῖν corr. P?: εἰδεῖν P! 37 δύναμιν] διαφορὰν Pl: δύναμιν 

superser. ΡΞ 08 τὸ δὲ P 
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, 

χαὶ τιμιώτερον ἀτιμοτέρου | =) On ~ [0] ~ (=) = Qu εὶ 

2 (Ὁ 

~~ 2 o Cc? Jy 
~ oO ε > wa 

τῷ ὃὲ χρόνῳ ὑστέραν αὐτὴν 1 78r 
' . ‘ ! 

= Oy - [ΟἹ = S 
Sie aA Ot aE ST ea rain aS A EE ; ἐπειδὴ πᾶσα ἐνέργεια ἀπὸ τινος προὐποχειμένης δυνάμεως προβάλλεται. 

‘Moya τοὺ τρήματος: (πραεῖς at) 

Ξ : ges ΣΑΣ ΣΥΝ ΤΣ ‘ ; = ; 5 Ὁ. 23227 ἰ]ότερον δὲ ἐναντία ἐστὶν ἣ χατάφασις τῇ ἀποφάσει 7 

ἢ χατάφασις τῇ χαταφάσει, χαὶ τὰ ἑξῆς. 

¢ 7» , , 

Ὁ μὲν σχοπὸς τῷ ᾿Αριστοτέλει περὶ τῶν προτάσεων πεπλήρωται χαὶ 
\ ΄ ~ P _~ 

τὸ ὃ χεφαάλαιον πέρας τὸ νῦν ζητούμενον παντελῶς 
> " > a 

οὐχ ἔστιν ᾿Αριστοτέλους, γυμνασίας δὲ Evexev γέγραπται. ὅϑεν χαὶ 6 L[lop- 
ie VA , ΄ , 

10 φύριος πολύστιχον γράψας ὑπόμνημα εἰς τὸ παρὸν σύγγραμμα 
΄ 9 TF σ ᾿ b) 

χεφάλαιον Οὐχ ἠξίωσεν Gp γοντίοος τυχεῖν ale S401 ive ξΞιᾶν. ὠμῶς εἴτε ἔστιν 

Pe a Ὑ ἐπ \ , Vv ἊΝ \ 

ξιτε WT EOTLY "Apis τοτέλο US, σαῷ Gye GOWSY τὸ TOOXKSLILEVOV. εὐ OF τὸ 

© , ᾿ ΄ - “᾿ ~~ Vv > 

ϑεώρημα τοιοῦτον " τρῦτας Gems τινος ἀληϑοῦς ἡ ψευδοῦς οὐσης (ἐχούσης) 
΄ > ΄ ~ 9 

τε δύο aie σεις Des TPES ποία μᾶλλον μάχεται, apa YE ἢ τοῦ ἐναντίου 

15 OEE ἢ ἢ οἰχεία ἀπόφασις. χαὶ ἀποφαίνεται ὃ πατὴρ τοῦ προβλήματος 
δὶ ΄ ~ ΄ ΄ 

τὴν οἰχείαν ἀπόφασιν μᾶλλον μάχεσθαι τῇ SEG) προτάσει. μεταφέρει 
ὉΥᾺΝ ἌΝ [ey ie os > x ~ , 3) 4) ς \ Vee = 5 Yep wn 

ὃΣ τὸ ζητούμενον ἀπὸ τῶν λόγων ἐπὶ thy δόξαν. ὡς γὰρ Eyst ἐπὶ τῆς 
ΟΕ δ . 3 a EL 5 - Op \ \ ~ ~ 

δόξης ἤγουν ἐπὶ τοῦ ἐνδιαϑέτου λόγου. οὕτως ἕξει χαὶ ἐπὶ τῶν p09 οριχῶν 
~ \ 6 ~ (an \ 

λόγων. al πρῶτον Ἔθαυο 9 ices ποῖαί εἰσιν ἐναντίαι δόξαι χαὶ ποῖαι μὲν 
- > > ΝΡ 

90 οὐχ εἰσί, δοχοῦσι ὃὲ εἶναι. ἕγει τ ὅτι ἐχεῖναι δοχοῦσιν ἐναντίαι δόξαι 

εἶναι αἱ περὶ τῶν ἐναντίων δοξάζουσαι ̓  ἢ σωφροσύνη ἀγαθόν ἐστι, σωφροσύνη 
y > ? Al ine) \ > x On A La πρὸ 

χαχόν ἐστι᾿. μετὰ δὲ τὸν προσδιορισμὸν τοῦτον τὸ προχείμενον διά πέντε 
~ 3 ΞΘ ~F fC Vv \ 

τινῶν Pt) Stet Bese δεῖξαι προτίϑεται. χαὶ ἔστι τὸ 
\ 

πρῶτον ἐπιχείρημα 

ἀπὸ τῶν χατη) pean τον τοιοῦτον. ἔστι τις δόξα ἢ τὸ ὑπάρχον δοξο αζουσα 
ε 

ws 78r 
bo or 

5 Qr > ΄ 5» Le ἐσ 2 

ὑπάρχον, οἷον ὅτι τὸ ἀγαϑὸν ἀγαϑόν ἐστι, | to ἀγαϑὸν λυσιτελές ἐστ!» f 
\ 5 

τὸ ἀγαϑὸν διωχτόν ἐστι, τὸ ἀγαϑὸν αἱρετόν ἐστι χαὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτά 

ad p. 62,8 

30 

ἀναγκαῖον εἶναι 
2 S / A 7, οὐχ ἐνδεχόμενον μὴ εἶναι 

οὐ δυνατὸν μὴ εἶναι 

ἀδύνατον μὴ εἶναι 

οὐχ ἀναγχαῖον εἶναι 

ἐνδεχόμενον μὴ εἶναι 

δυνατὸν μὴ εἶναι 

οὐχ ἀδύνατον μιὴ εἶναι 

ἀναγχαῖον pn εἶναι 

οὐχ ἐνδεχόμενον εἶναι 

οὐ δυνατὸν εἶναι 

ἀδύνατον εἶναι 

2 προὐποχειμένης scripsi: προς ὑποχειμένου P 
18 ἐχούσης addidi, cf. p. 65, 18 fol. 201 v 

φαίνεται repetit P 

22 τὸ scripsi: tov P 

τῷ Scripsi: τῶν P 

οὐχ ἀναγκαῖον wn εἶναι 
> , ¥: ἐνδεχόμενον εἶναι 

ἐπε Paulick Sel 
δυνατὸν εἶναι 

ἢ ΠΡ, + 
OD% GAOVUVATOV εἰναι 

7 6 μὲν σχοπὸς χτλ.] cf. Ammon. 
15 χαὶ ἀπο- 

18 ἐνδιαϑέτου seripsi, ef. Ammon. fol. 20ῦ ν: ἐνδέχεσθαι δια τοῦ P 

25 λυσιτε λές corr. P42: ἀτελὲς Pt 
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΄ ΟΝ , f , 

ἐστιν. ἔστι δὲ πάλιν ἄλλη δόξα λέγουσα τὸ μὴ ὑπάρχον ὡς [τὸ 
a, Ἔ ee > € 7 >) | ἂν 35 "Ξ A 3 αι 3 == I 3 oa 

% ἀρ  , οἷον to ἀγαϑὸν φευχτὸν ἔστι, τὸ erate ἀλυσιτελές ἐστι, τὸ αἀγα- 
QO. 4 5 , 2 »- > co ar εἶ ΄ ¢ Ξ- Ἁ Garner ’, , ΄ 

ϑὸν οὐχ ἀγαϑόν gots αὕτη ὃξ τὸ ὑπάρχον wy ὑπάρχον φησίν. λέγει τοίνυν 
o A , ΄ ΄ 

ὅτι οὐδεμίαν δόξαν οἰητέον μάχεσϑαι τῶν δοξαζηουσῶν τὸ ony ὡς 
΄ ΄ 4 x Ὁ ΄ ΄ -" € 

ὑπάρχον, ἀλλὰ τὸ ὑπάρχον ὡς μὴ ὑπάρχον, οἷον τῇ λεγούσῃ ᾿ τὸ ἀγαϑὸν 
ῃ 

> ΄ ? 3) ? σ > ἀγαϑόν ἐστι᾿ μαχουένη ἢ λέγουσα “τὸ ἀγαϑὸν οὐκ ἀγαϑόν ἐστι΄. ὅτι δὲ 
~ ~ >) 2 

τοῦτο τὸ ἀναγχαῖον οὐχ ἔχει αὐτόδεν ὥμολό᾽ pire πολλάχις γὰρ ὡς εἴρη- 
a ee 5 , , >. 2 , \ \ τα! ὅτι Ev ἑνὶ ἐναντίον ee τὸ δὲ οὐχ ἀγαϑὸν εἰσφέρει χαὶ τὸ 
\ χαχὸν χαὶ τὸ ἄνωφε to χαὶ τὸ φευχτὸν χαὶ ἄλλα μυρία. εὑρεϑήσονται οὖν 

ἑνὶ πολλὰ χαὶ ἄπειρα μαχόμενα. ὥσπερ γὰρ τὸ οὐ λευχὸν σημαίνει χαὶ 
χ ‘4 \ X tc X \ 2 ‘| \ AN os \ τὸ μέλαν χαὶ τὸ τος χαὶ τὸ φαιὸν χαὶ τὸ πο χαὶ τὸ χυανοῦν χαὶ 

τὰ ἄλλα πάντα τὰ μεταξὺ χρώματα, χαὶ εἴ τις εἴποι τὸ wy λευχὸν φαί- ᾿ | 

γεσϑαι τῷ ds hevxw, ε ee πολλὰ Evi μαχόμενα, χατὰ τὸν αὐτὸν 
δ ~ 

τρόπον ual ἐπὶ THY προχειμένων. 

Δεύτερον δὲ ἐπιχείρημά ἐστιν ἀπὸ τοῦ xa αὑτὸ χαὶ ἀπὸ τοῦ κατὰ 
o ~ > ς aH συμβεβηκός. φησὶ τοίνυν ὅτι τοῦτο ἴσμεν. ὡς τὸ μὲν xa αὑτὸ μᾶλλον 

Lf ~~ Ω᾽ \ ‘ λ \ ΣᾺ \ > DA μαχόμενον τῷ xa αὑτὸ ἡ τὸ χατὰ cuuBeByxdc. ἐὰν γὰρ ὥσι δύο 

χατὰ συμβεβηχὸς λευχόν, τινά, χαὶ τὸ μέν ἐστι xa? αὑτὸ hevxov, τὸ ὃὲ 
CO ς ΄ Cc g ’ ~ 

ἕτερα δέ τινα πάλιν τὸ μὲν xa αὑτὸ μέλαν τὸ δὲ χατὰ συμβεβηκός, δῆ- 
> 4 -Ὁ ? ς - \ ΡΣ ΄ X 

λον ὅτι τὸ xa? αὑτὸ μέλαν μάχεται τῷ xad? αὑτὸ λευχῷ χαὶ οὔχετι TO 
! ‘ ς ‘ ‘ 

σ 

χατὰ συμβεβη ηχός. ἢ τοίνυν δόξα ἣ λέγουσα ὅτι τὸ ἀγαϑὸν οὐχ ἀγαϑόν 
τὸ ἀγαϑὸν ἀγαϑόν ἐστιν᾽., ἐστι xa αὐτὸ μα) τα! τῇ δόξῃ τῇ δοξαζούσῃ ἡ 

μι / ς X 3 Qi ΄ > _ > δ Vv ¢ 

χατὰ συμβεβηχὸς ὃξ ἢ λέγουσα “τὸ ἀγαθὸν χαχὸν ἐστιν΄. φανερὸν Apa ὡς 

ἢ οἰχεία ἀπόφασις μᾶλλον μάχεται τῇ χαταφάσει. 
Τρίτον ἐπιχείρημά φησιν ἐχ τοῦ ἁπλοῦ χαὶ τοῦ συνϑέτου. ὅτι τὸ ii ° 9 

ἁπλοῦν (τῷ ἅἁ ἀπλῷ) χατὰ | τὸν αὐτὸν τρόπον μάχεται χαὶ τὸ σύνϑετον. τιῷ f 79: 

συνϑέτῳ. εἰ τοίνυν “τὸ ἀγαϑὸν ἀγαϑόν or’ OY χαὶ τὸ ἀγαϑὸν οὐχ 
ἰγαϑὸν᾽ ὁμοίως ἁπλοῦν, τὸ δὲ ᾿ ἀγαϑὸν χαχόν ott” συμπεπλεγμένον, TO‘ ἀγα- 
Dov? ἄρα “οὐχ ἀγαϑὸν᾽ μᾶλλον "χες ται τῷ ᾿αγαϑὸν ἀγαϑόν got’ ἥπερ Fj 
δόξα ἢ δοξάζουσα ᾿ τὸ ἀγαϑὸν χαχόν ἐστιν᾽. τ δὲ τὰ δύο ἐπιχειρήματα 

\ at ~ Ἢ τ > σ 
τὴν αὐτὴν ἔννοιαν. χαὶ χοινὸς ὃ ἐλεγχος. peOnes yap εἰπεῖν ὅτι TO μὲν 

. > " , > ? ~ 

᾿ἀγαϑὸν χαχόν ἐστι᾿ συμπέπλεχται, τὸ δὲ ̓  ἀγαϑὸν οὐκ ἀγαϑόν ἐστιν᾿ ἁπλοῦν. 

δῆλον γὰρ ὡς τὸ ἁπλοῦν χαὶ τὸ σύνϑετον οὐ λέγομεν ἐνταῦϑα χατὰ τὴν 
προφορὰν τῶν λέξεων, ἢ xa αὑτὸ χαὶ κατὰ συμβεβηχός, aka χατὰ τὸ 

΄ > > ¢ pea ~ Ip bi ~ 9 9 ΄ 
GTUALVOILEVOV, STELOT) ὡς el THs osys You TOU ἐνδιαϑέτου λόγου you 

1 τὸ delevi 

scripsi: 7 P 35 ἐνδιαϑέτου seripsi: ἐνδέχεσθαι tod Ρ 

4 δοξαζουσῶν scripsi: δοξαζόντων P post to duae litterae erasae P 5 tH 

scripsi: thy λέγουσαν P 12.13 φαίνεσϑαι---λευκῷ res postulat μάχεσϑαι τῷ λευχῷ 

15 Δεύτερον δὲ χτλ.] Ammon. fol. 208v hoc τρίτον ἐπιχείρημα dicit 17 7 501} 
xa P 20 to (post οὐκέτι) seripsi: τῷ P 23 ἡ λέγουσα seripsi: τῆι λεγούση 

24 7 in rasura P 25 Τρίτον χτλ.] ἡ τ ετάρτη ἐπιχείρησις Ammon. fol. 210v 

τῷ ἁπλῷ addidi 29 τῷ scripsi: τὸ P 33 χατὰ scripsi: zat P 
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490 \ , ἈΠῸ , 5) pee ~ ᾿νΝ > > 

valet τὸ πρόβλημα. εἰ τοίνυν ἐν τῷ εἰπεῖν ὅτι τόδε χαχόν ἐστι, τόδε 

μέλαν ἐστὶ τὸ ἄχρον σημαίνει, τὸ ὃὲ ἄχρον ὥ τὸ δὲ “οὐχ ἀγαϑόν ἐστι᾿ wehav € ( ἡμαίνει, τὸ OF ἀχρὸν ὥρισται, τὸ ὃς οὐχ ἀγαῦον ἔστι 
Ni Ἀπ Ὁ τ , 5 Ne ΄, v 5 “-4ὦ« ]Ψυ 

χαὶ τὸ Ob μέλαν ἐστὶ σημαίνει οὐ μόνον τὰ ἄχρα ἀλλὰ χαὶ τὰ μέσα, δῆλον 
σ΄ ~ ce, v Q FS 

ὅτι ταῦτα μᾶλλον συμπεπλεγμένα ἐστὶ χαὶ σύνϑετα ἥπερ at δοξάζουσαι 
) 5 δόξαι τὸ ἀγαϑὸν χαχόν ἐστιν᾽ χαὶ ‘td λευχὸν μέλαν ἐστιν 

Τέταρτόν ἐστιν ἐπιχείρημα ἀπὸ τῆς ἀντιφάσεως. φησὶ γὰρ ὅτι, εἰ 
ἐπὶ παντὸς ἡ φάναι ἣ ἀποφάναι ahs ¢ Gott, xat ἐξ ἀνάγχης ἢ ἣ xata- 
pacts ἀληϑεύει ἢ (7) ἀπόφασις αὐτῆς 7 olxsta, οὐχ ἔστι ὃὲ ἐπὶ πάντων 
τῶν πραγμάτων εἰπεῖν τὴν τοῦ ἐναντίου χατάφασιν, δῆλον ὅτι ὡς ἕξει ἐπὶ 

10 τῶν ἄλλων προτάσεων τῶν μὴ ἐναντίαν ἐχουσῶν τὴν τοῦ ἐναντίου χατά- 

2 ~ 

v “Ἂ x | φασιν (ἰστέον γὰρ ὅτι ἐὰν ἔστι τὸ χατηγορούμενον ἣ οὐσία ἣ ποσὸν 7 ἕτε- 
Ὁ ’ Ἁ 

τ τι ᾧ τινι οὐδέν ἐστιν ἐναντίον. τὴν μὲν τοῦ ἐναντίου χατάφασιν οὐχ 

ἔστιν εἰπεῖν, τὴν δὲ οἰχείαν τύπος ODE, εἰπεῖν. οἷον ᾿ ἄνϑρωπος ζῷόν 

ἐστιν, ἄνϑρωπος τ οὐχ ἔστιν᾽. “ἢ πὴ" τρίπηχύς ἐστιν, ἣ γραμ- 

15 μὴ τρίπηχυς οὐχ got’), οὕτως οὖν τ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ὡς ἔφην, 

τῶν. ἐχουσῶν Sao [τῶν] προτάσεων. ὅτι δὲ τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα 

εὐέ τς χαϑέστηχεν αὐτόϑεν zat? ἕν ei | τὸ ae ζητούμενον f. 79 

ἦν ὅτι μιᾶς προτάσεως ἀληθοῦς 7 ψευδοῦς οὔσης oes σης τε δύο προτάσεις 
ω ͵ ~ 

μαχομένας ποία μᾶλλον μάχεται; ἐφ᾽ ὧν οὖν οὐχ ae eS, τοῦ ἐναντίου 

20 PTI πῶς προχωρεῖ τὸ τῆς ζητήσεως; αὐτόϑεν yap ὡμολόγηται ὅτι 

τῇ οἰχείᾳ ee Paes αι (xat) οὐχέτι ϑεωροῦμεν ἄλλην ἀντεξετάσον- 

τες. ὥσπερ γὰρ φέρε εἰπεῖν ἔχεις δύο τινὰς πολεμίους χαὶ ει εἰ 

χεῖνος μάχεται 7] οὔ; οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν προχει- 
σαυτῷ τ ὁ μᾶλλον μάχεται, ἀναιρεϑέντος ὃὲ τοῦ ἑνὸς οὐχέτι ζήτησις 

προχωρεῖ ὅτι “dapat ye ἐχεῖ 
we > > \ Si το ΟῚ ,΄ \ Nyy “Ξ: S) a \ Caer, 

25 ὑξνῶν. ἐν οἱς χαὶ TO ὁ ἐπιχείρημα" TO OF E HAL STEPA TVA πρὸς ETEHW 
> ΄ ἐπιχειρήματι ἐν ἑτέρα pode σὺν ὕεῷ πο ς 

» > \ 4 > 

.23240 Ἄλλη δὲ ὅτι οὐχ ἀγαϑόν. ταύτην τὴν πρότασιν ex μετα- Ρ f f f Ι 
ϑέσεως οὖσαν χατάφασιν αὐτὸς ὡς ἀπόφασιν ἔλαβεν χαὶ ἀδιαφόρως ἐχρή- 
σατο. ἧ μὲν γὰρ ἐδείξαμεν ὅτι οὐδὲν διαφέρουσιν ἦ τε ἁπλῆ ἀπόφασις χαὶ 

80 7 éx μεταϑέσεως χατάφασις. ὅϑεν χαὶ αὐτὸς περὶ ἀποφάσεως ποιούμενος 
~ ΄ , 

τὸν λόγον 2x μεταϑέσεως χατάφασιν ἔλαβεν. τούτῳ δῆϑεν ἡμῖν αἰνιττόμενος 
5 - > ΄ ὡς οὐχ ἔστιν αὐτῶν διαφορά. 

2303 Τὸ μὲν δὴ τούτῳ οἴεσϑαι τὰς ἐναντίας δόξας ὡρίσϑαι; Ρ pie 
~ ~ ~ > /C 

τῷ τῶν ἐναντίων εἶναι, ψεῦδος. ἐντεῦϑεν τὸν eyo σμὸν ἐχτίϑεται 
\ \ 

35 τὸν λέγοντα ποῖαί εἰσιν ἐναντίαι δόξαι χαὶ ποῖαι οὐχ εἰσὶ μὲν δοχοῦσι de 

6 Τέταρτον χτλ.] πέμπτην ἐπιχείρησιν dicit Ammon. fol. 211 8 ἡ addidi 9 τὴν] 

τὴν αἰτίαν P 10 ἐναντίαν seripsi: ἐναντίων P 14.15 γραμμὴ seripsi: γραμμα- 

τιχὴ utrobique P 16 τῶν delevi 17 εὐέλεγχτον] εὐήλεχτον P 19 οὖν 

scripsi: tev P 21 xat addidi ϑεωροῦμεν ex ϑεωρούμενοι corr. P? ἄλλην 

ἀντεξετάσοντες scripsi: ἣν ἐάν τε ἐξετάσει τινός P 92. ἔχεις -- ζητεῖς seripsi: ἔχει --- 

ζητεῖ Ρ 95. lacunam indicavi: addendum οὗτος ἢ ἐκεῖνος vel simile aliquid 29 ἢ 

scripsi: ἡ P 31 τούτῳ scripsi: τοῦ P ἡμῖν seripsi: ἡμᾶς P 33 τὸ ex Arist. 

seripsi: τῶι P 34 τῷ ex Arist. scripsi: to P 
~ 

Comment. Arist. XVIII 3. Steph. de Interpr. 9 
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STEPHANI IN L. DE INTERPRETATIONE [Arist. p. 23632] 

A A td 

᾿ > ~ 5 ~ ” ~ ~ 

εἶναι. τινὲς 68 τῶν ἐξηγητῶν, ὧν ἐστι χαὶ ᾿Αυμώνιος. ἐνόμισαν αὐτῷ πρῶ- 
΄, > > Vv > S ΄ 

τὸν ἐπιχείρημα εἶναι. οὐχ ἔστι δέ: οὐδὲν γάρ πως πρὸς τὸ προχείμενον 

ἔχει. ταῦτα ἔχει 7 πρᾶξις. 

(Πρᾶξις 8.) 

p. 23032 "Ett ὁμοίως ok ει % τοῦ ayatod ὅτι ἀγαϑὸν καὶ ἢ τοῦ 
Ἁ 3 > / % \ ΄ 

uy ἀγαϑοῦ ὅτι οὐκ ἀγαϑόν, χαὶ τὰ λοιπά. 

\ Τοῦτο τὸ = χαὶ τελευταῖον Dempyua, δυσχερέστατον ὃν χαὶ δυσαντι- 

oe -“- 
a 

΄ 

tu. 

τότατον. λαμβάνει ἢ ἀντιϑέσεις δύο, lav μὲν ἔχουσαν τὸν ὕπο- 
4 > 

χείμενον ὡρισμένον, οἷον ‘tb ἀγαϑὸν ἀγαϑόν zou’, χατάφασιν ἀληϑῇ τυγχά- 

νουσαν, ἑτέραν δὲ ἀόριστον ὑποχείμενον ἔχουσαν τὴν λέγουσαν “tO οὐχ 

ἀγαϑὸν | (οὐχὺ ἀγαϑόν ἐστιν᾽- χαὶ ἀξιοῖ ὅτι ὥσπερ ἔχει ἐπὶ τῆς ἀληϑοῦς ε 80: 

ἀποφάσεως τῆς ἀύριστον πος τὸν TO οὕτως Set ἐπὶ «τῆς 

ἀληϑοῦς χαταφάσεως τῆς ἀν (ἐχούσης) τὸν ὑποχείμενον. σχοπή- 

σωμεν τοίνυν ποία πρότασις ἕπεται ἣ ἀναιρεῖ τ AGT, ἀπόφασιν “τὸ οὐχ 

ἀγαϑὸν (οὐχ) ἀγαϑόν ἐστιν᾽. εὑρίσκομεν τοίνυν ὅτι ἢ πρότασις ἢ λέγουσα 

τὸ οὐχ EES χαχόν Zot? οὐ μάχεται τῇ βηϑείσῃ προτάσει" ἐνδέχεται 

τὰρ ἀμφότερα συναληϑεύειν ἐπί τινων, οἷον ἐπὶ τῶν ἐχόντων μοχϑηρὰν 
- ᾿ ΄ > \ \ 2O\ © ΄ 
ξιν- ee uot γὰρ εἰπεῖν τὸν χαχὸν οὐχ ἀγαϑόν . ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἢ πρό- 

΄ , σ \ 3 3 δ. 3 ΄σ \ Φ’' 5 

τασις ἢ λέγουσα ὅτι th οὐκ ἀγαϑὸν οὐ καχόν ἐστιν. αὕτη γὰρ πάλιν ἀλης 

ϑεύει ἐπὶ τῶν ἐχόντων μέσην ἕξιν καὶ ἐπὶ τῶν μηδ᾽ ὅλως πεφυχότων 
wae > \ a7 > ~ > 

δέξασϑαι ὙΠ τ οἷον τὸν λίϑον τὸν wy ἀγαϑὸν δύναμαι εἰπεῖν οὐ 

χαχόν. χαὶ τὸ παιδίον ὁμοίως. χαταλιμπάνετα! ἄρα μία a ἢ λέγουσα 
og \ x > Qi > Qs > ΄“ ὩΣ - 

ὅτι τὸ μὴ ἀγαϑὸν she ἐστιν. αὕτη γὰρ ἀεὶ μάχεται τῇ δ ἢ ἀπο- 
- ~ ’ Ren 5 2) Uh > 

φάσει τῇ ἀληϑεῖ τῇ λεγούσῃ ᾿ τὸ οὐχ ἀγαϑὸν οὐχ ΕΣ ἐστιν᾽. ὡς οὖν 
an 

() ἔχει ἐπὶ ταύτης τῆς ἀντιϑέσεως, οὕτως ἕξει χαὶ ἐπὶ τῆς ἑτέρας. τ-- 

ἄρα τῇ 7 Tana: τῇ λεγούσῃ ̓  τὸ ἀγαϑὸν ἀγαϑόν ἐστιν᾿ ot ἢ πρότασις ἢ 

λέγουσα ‘tb ἀγαϑὸν χαχόν got’, ἀλλ᾽ [οὐχὶ] ἢ λέγουσα ὅτι τὸ ἀγαϑὸν οὐχ. 

ce ἐστι. χαὶ ταῦτα μὲν τὰ τοῦ & ἐπιχειρήματος. λέγομεν ὃξ πρὸς τοῦτο 

πρῶτον μὲν πόϑεν ἀξιοῖ τὴν ἀχολουϑίαν τῶν τοιούτων ἀντιϑέσεων ἔχειν 

ae ὥσπερ ἔχει ἐπὶ τῆς ἀόριστον ἐχούσης τὸν ὑποχείμενον ;; δεύτερον 

Ob ὅτι χαὶ τὰ ἀνόμοια πρὸς ἕτερα ἀντεξήτασεν. O μὲν γὰρ im 

ὅρος ἀόριστος ὧν ἀδιαφόρως ἕξει χαὶ τὰ ἑπόμενα, ὁ δὲ πεῖς ἔγος ον 
ge uevov (ὡρισμένον) ἕξει. πῶς οὖν ἀξιοῖ τὴν ua: ἀχο- 

λουϑίαν ἔχειν τὴν ὡρισμένην ἀντ jee τῇ ἀορίστῳ ἀντιϑέσει; χαὶ ταῦτα 
o- ( + os πάντως χαὶ τ 

1 

11 

δυνάμει P - 20 μέσιν Ρ 24 ἀληϑεῖ seripsi: ἀληϑὴ Ρ 26 οὐχ addidi 

27 

33 

᾿Δμμώνιος] ef. Ammon. fol. 206 ν 7 Todco τὸ χτλ.] ef. Ammon. fol. 212r 
οὐχ addidi 13 ἐχούσης addidi 15 οὐκ addidi 18. 21 δύναμαι seripsi: 

οὐχὶ delevi 29 πόϑεν ἀξιοῖ seripsi: ἀξιοῖ médev P 30 οὕτως scripsi: ὅτι Ρ 

ὡρισμένον addidi ; 
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[Ὁ] o- 
x \ ~ > , Vv ~ ΄ >] 

υὲν τὰ τῶν ἐπιχειρήσεων. RE ἔλαβεν ἐν τῷ παρόντι ἐπιχειρήματι 
ν . ‘ 

> 

© oy οὐχέτι τὸν χαϑόλου τ προσδιορισμό ἦν, εἴτε τὸν χαταφατιχὸν εἴτε τὸν | ἀπο- f. ϑὺν 
φατιχόν, ἀλλὰ μόνον τὸ ἄρϑρον. προσδιορίζεται ual φησὶν ὅτι οὐδὲν διαφέρει 

i ‘ 

εἰπεῖν τὰ apton χαὶ τῶν τ = Ἁ > σ \ 3 Sy sehen προσδιορισμόν" τὸ γὰρ εἰπεῖν ὅτι τὸ ἀγα- 
= \ > ΄ > > 5 
5 ϑὸν ἀγαϑόν ἐστι τί διαφέρει τοῦ λέγειν ὅτι εἴ τι ἀγαϑόν, ἀγαϑόν ἐστιν: 

ἘΞ 5 ’ ΄ ,» ΄ 

ὡσαύτως ἕξει χαὶ ἐπὶ τῆς ἀποφάσεως. ὅταν γὰρ ἀναφορὰν οὐ σημαίνουσι 
\ » YY, e > , ἃ 

τὰ ἄρϑρα, εἴτε Evina ὦσιν εἴτε πληϑυντιχά, πάντως τὸν χαϑόλου προσδιο- 
Ἀν 5 Me, > ~ 

ρισμὸν εἰσάγουσιν. ταὐτὰ γάρ ἐστιν εἰπεῖν δέχα τινῶν ὄντων τον τῶν 
re ἃ = ‘ 55 Ὁ Ἐν) \ ΄ ΄ \ > we 

ὅτι “φέρε μοι τοὺς avUpwrove χαὶ “φέρε πάντας τοὺς ἀνϑρώπους᾽. χαὶ “ὃ ay- 
ὲ ~) WG Ὁ ἂν ¢ ~ a >i ΄ 

10 ϑὕρωπος περιπατεῖ χαὶ ᾿ πᾶς ἀνϑρωπος περιπατεῖ΄. ὅταν δὲ προεγνωσμένον 
> \ \ ~ > x , ἣΝ ~ 

ἐστὶ TO πρᾶγμα, χαὶ ἀναφορὰν σημαίνει, τότε οὐχέτι ἰσοδυναμεῖ. εἰ δὲ 
2 ΄ 4 ~ ~ mI ~ c > ~ v 

τ τινες ἣ τῶν ποιητῶν 7% τῶν ῥητόρων εἰπόντες σὺν τῷ ἄρϑρῳ 
΄ BD ΄ ᾿ “᾿ > , 

χαὶ τὸν προσδιορισμόν, ἣ μέτρου χάριν 7 ρυϑμοῦ ἀμφότεροι χατεχρήσαντο. 
σ ΄ 9 ~ ~ 

ὥσπερ ΕἼ τυ μῆς ἐν τῷ [Περὶ τοῦ sat νου εἰπών ᾿ πρῶτον μὲν εὔχομαι 
ΕΞ ~ _ δὴ ΞΞ ’ ᾿Ξ > | 2 πρ Pe = πῶς 2 

15 (τοῖς) ϑεοῖς πᾶσί te xal πάσαις᾽. εἰ γὰρ εἶπεν “ τοῖς ϑεοῖς᾽ τῷ ἄρϑρῳ yo7- us 
Fi oo as 3 ea yen Oe Ἐς Ve eS) Qs > fe \ 

σάμενος. οὔχ EOEL ALTOV ἐπαγᾶγειν UAL τὸν χαϑόλου TPOGOLOPLOWLOY , φημι 

aN ΣΙ ὡς ΑΕΒ ΄, Pale. A rf BUN 7, Ἂ σ . , \ WLC \ 

oT, ποσὶ TE χαὶ πασαϊιῖς. δυμώνιης OS φησιν OTL οὐ πᾶαντῶς TO aptipov τὴν 

> 4 

Q 
ν 7 ~ > ~ an~ ~ 
ὕναμιν ἔχει TOD προσ Sens yep τοῦ χαϑόλου. χαὶ τοῦτο Gyhov ex τοῦ 

nap Ὁμήρῳ λέγοντος ὀνείρου 
20 Pome ce χέλευς χαρηχομόωντας ᾿Αχαιούς᾽ 

i εἰς ar ee ye SL fe av? 70 \ 
φησίν, ὅτι ὡς τι αἀρχεσϑεὶς τῷ ἀρὕϑρῳ ἐπήγαγεν τὸ ᾿ πανσυδίῃ ° ὅϑεν χαὶ 
ε hr: ~ ) ε - ᾿Ν + 

ἢ πλάνη τῷ ᾿Αγαμέμνονι γέγονεν. ἡμεῖς δὲ λέγομεν ὅτι αὐτόϑεν ἐχεῖ οὔτε 
- i ΄ , 

χεῖται TO τυρῷ χαὶ εἰχότως ἐπήγαγεν τὸ ERED ἤτοι τὸν χαϑόλου 
> > ἊΝ ς 7 

τ οσδιορισυόν" at γὰρ ἀπροσὸι Lop LOTOL προτάσεις to σοδυναμοῦσι ταῖς ψξρ ιχαῖς. ΕΞ ἐπὶ alse 
\ 

25 ὥστε, χαϑὰ εἴρηται, εἰ μὴ ἄνα Hones an υαΐνει τὸ ἄρϑρον. πάντως τὸν χα- 

ϑόλου προσδιορισμὸν εἰσάγει. εἰ μήτοι γε ἢ ῥυϑμοῦ χάριν 7 μέτρου λαμ- 

βανεται. 
S “Ὁ S/F pA \ 4 Viger ΄ \/ aay 

Εἰπὼν δὲ ταῦτα ἐπὶ δόξης ἐγύμνασεν τὸν λόγον χαὶ ἐπιφέρει λέγων | f 81: 
‘ ‘ ‘ 

σ Ὅν > 4 rent Nw Go 2 N ~ ee? \ 9. Ἐν f 

ὅτι οὐδὲν διαφέρει ἐπὶ δόξης χαὶ ἐπὶ τῶν προφοριχῶν λόγων τὰ αὐτὰ λέ- 
΄ “ink Ud >, 7 >. ~ ~ ΄ 

80 γεῖιν. 6 γὰρ προφοριχὸς λόγος σύμβολόν ἐστι τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παϑημάτων; 
Vv 

~ 

x ~ _/- Vv \ 5 Oe A 

χαὶ ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς δόξης, οὕτως ἔχει χαὶ ἐπὶ τῶν προφοριχῶν λόγων. 
x, ΄ - > σ΄ ΄ 
εἶτα ἐπεὶ ἐλάμβανεν ἐν τῷ τελευταίῳ nae VTL ὅτι τὰ ἐναντία οὐδέπ o 0T 

\ \ > ¢ > 

TO WT ἀγαθὸν χαχύν ἐστ U χαὶ τὸ ey ἀγαϑὸν τὸς συναληϑεύουσιν, οἷον 
> CES ) ¢ > Μὰ ΄ X an Pale Nr es 
ἀγαϑόν got , ws εἰ ἐλεγέν τις πρὸς αὐτόν ᾿ πόϑεν ὃ TOE ὅτι τὰ ἐναντία οὐ 

5 

> χατασχευάζει αὐτὸ τοῦτο συλλογιστιχῶς ὅτι τὰ ἐναντία ἀντι- 35 συναληϑεύουσι: 

χείμενα. τὰ δὲ ἀντιχείμενα ἀδύνατον ἅμα Εν τὰ ἐναντία ἄρα ἀδύνατον 
> ΄ > \ 

Zuo, εἶναι. τοῦτο τὸ συμπέρασμα λαμβάνει ὡς πρότασιν καί φησιν “ εἰ τὰ 

2 τὸν (ante χαϑόλου) scripsi: τῶν P 8 ταὐτὰ scripsi: ταῦτα P 11 τὸ πρᾶγμα, 

quod erat post σημαίνει, post ἐστὶ transtuli οὐχέτι scripsi: οὐχ ἔστιν P 12 ἄρ- 

Yow] ἀριϑμιῷ margo P! 14 εὔχομαι Demosth. de cor. init.: ἔχομαι P 15 τοῖς 

addidi 17 ᾿Δμμώνιος] fol. 214¥ 19 παρ᾽ Ὁμήρῳ] 1]. Β 28 22. αὐτόϑεν 

seripsi: ταυτόϑεν P 25 χαϑὰ scripsi: χαϑόλου P 31 χαὶ (post ἔχει superser. P? 

32 εἶτα χτλ.] cf. Ammon. fol. 216° 33 οὐχ delevi 

Di 
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> , led IN 7 ἫΝ “- \ \ be YY Ὁ Ζ " b] 

ἐναντία ἅμα ἀδύνατον εἶναι, ταῦτα δὲ περὶ ὧν εἴπομεν ἐνδέχεται. τὸ οὐχ 
5 X \ \ ΄ 397 » ὍΣ > f os ? ~ mY ἀγαϑὸν (καὶ th) xaxdv, ἀδύνατον ἄρα ταῦτα ἐναντία εἶναι᾿. ταῦτα εἰπὼν 
πέρας τῇ παρούσῃ τέϑειχε πραγματείᾳ. 

p.23032 Ἔτι ὁμοίως ἔχει ἣ τοῦ ἀγαϑοῦ ὅτι ἀγαϑὸν χαὶ ἣ τοῦ μὴ 

5 ἀγαϑοῦ ὅτι οὐχ ἀγαϑόν. ἰστέον ὅτι χαὶ ἐνταῦϑα, ὡς καὶ ἐν τῇ προλα- 
βούσῃ πράξει εἴπομεν, χυρίως υέν, ὡς παραδέδωχεν, χατάφασίς ἐστιν αὕτη 
ΡῈ τὰ , 5. " \ a , Cy πρὶ eles 5 
ἢ ἐχ μεταϑέσεως ἀόριστον ἔχουσα τὸν ὑποχείμενον: αὐτὸς δὲ ἔλαβεν αὐτὴν 
ἀντὶ ἁπλῆς ἀποφάσεως. ὅϑεν χαλῶς ἡμῖν εἴρηται μνηδὲν ταύτας τὰς προ- 

τάσεις χατὰ τὸ σημαινόμενον ἀλλήλων διαφέρειν. 

10 p.23036 Οὐ γὰρ δὴ ἣ λέγουσα ὅτι xaxov- ἅμα γὰρ ἄν ποτε εἶεν 
> - \ Se > NAYS κεν, τ σὺ > ΄ ε X ΄ τι 

ἀληϑεῖς. τὸ ποτὲ εἶπεν, ἐπειδὴ ἐπὶ τῶν ἀδιαφόρων ἢ μὲν λέγουσα χαχὸν 

ψεύδεται, ἐπὶ ὃὲ τῶν υοχϑηρὰν ἐχόντων ἕξιν ἀμφότεραι ἀληϑεῖς. ἐν οἷς 

ἢ πρᾶξις. 

Πεπλήρωται σὺν ϑεῷ τὸ Περὶ ἑρμηνείας ᾿Αριστοτέλους 
εὐτυχῶς. 

1 ἐνδέχεται seripsi: ἐναντία Ρ 2 χαὶ τὸ addidi 4.5 τοῦ μὴ ἀγαϑοῦ scripsi; 

ef. p. 66,5.6: τὸ οὐχ ἀγαϑὸν Ρ 



=—2 =D ὦ το 

Σχόλια σὺν ϑεῷ ἐνδεχομένων ὡρισμένου ὑποχειμένου f.81v 

Σωχράτης βαδίζει Σωχράτης βαδίσει Σωχράτης ἐβάδισεν 
» » wv 

ἄνϑρωπος — ἄνθρωπος — ἄνθρωπος -- 

τὶς ἀνϑρωπος --- τὶς ἀνῦρωπος — τὶς ἄνϑρωπος -- 
πᾶς ἀνῦρωπος --- πᾶς ἀνϑρωπος --- πᾶς ἀνῦϑρωπος — 

Ὕλη ἀναγχαία 

Σωχράτης ἀναπνεῖ Σωχράτης ἀναπνεύσει Σωχράτης ἀνέπνευσεν 

ἄνϑρωπος — ἄνϑρωπος -- ἄνϑρωπος -- 
\ » © \ v \ » Ὁ 

τὶς ἀνῦρωπος — τὶς ἀνῦρωπος — τὶς ἀνῦρωπος — 

πᾶς ἀνϑρωπος -- πᾶς ἀνϑρωπος — πᾷς ἄνϑρωπος -- 

Ὕλη ἀδύνατος 

Σωχράτης ἵπταται Σωχράτης πτήσεται Σωχράτης ἔπτη 

ἄνϑρωπος -- ἄνϑρωπος -- ἄνϑρωπος “-- 
A » C 4 ww ‘ wv Cc 

τὶς dvdpwnos — τὶς ἀνῦρωπος = — τὶς ἄνϑρωπος — 

πᾶς ἀνὕρωπος — πᾶς ἀνϑρωπος — πᾶς ἄνϑρωπος --- 

) ΄ > > 4 Ἁ 

Αποφάσεις ἐνδεχόμεναι σὺν ϑεῷ 

Σωχράτης οὐ βαδίζει — od βαδίσι --ὀ οὐχ ἐβάδισεν 

ἄνθρωπος — -- - -- — sl 

οὐδεὶς ἄνϑρωπος βαδίζει — —  βαδίσει — — ἐβάδισεν 

οὐ Tas ἀνῦρωπος — --- -- — — — 
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᾿Αναγχαῖαι 

Ω τ ΄ > > ~ 5 > ΟΣ > 9. ἐν = 

α΄ Σωχράτης οὐχ ἀναπνεῖ — οὐχ ἀναπνεύσι:. — οὐχ ἀνέπνευσεν 
β΄ ἄνϑρωπος — — = = ==) = — ἰ ’ 
γ΄ οὐδεὶς ἄνϑρωπος ἀναπνεῖ ---- - ἈἈΑἀναπνεύσι ——  ἀνέπνευσεν 

δ ὃ οὐ πᾶς ἄνϑρωπος -- — — = === = 

᾿Αδύνατοι 

Σωχράτης οὐχ ἵπταται — οὗ πτήσετα! a οὐχ ἔπτ 
ἄνϑρωπος͵,-- “-- ae aN ἢ πότε aa 22 ea 

οὐδεὶς avipwros ἵπταται -- — πτήσεται -- — ἔπτη 
10 οὐ πᾶς -- — == — - 

΄ \ δῶ 5. > ΄ R 
Καταφάσεις σὺν Dew ἀόριστοι ἐνδεχόμεναι £.82r 

οὐ Σωχράτης βαδίζει -- = βαδίσει -- -- ἐβάδισεν 
οὐχ ἄνϑρωπος - -- -- = -- — - 
τὶς οὐχ ἀνῦρωπος -- -- -- τος = = -- 

15 πᾶς οὐχ ἀνϑρωπος — Ξε --- = = -- -- 

᾿Αναγχαῖαι 

5 Sy ΄ 5 a 3 7 3.5. SF, 

οὐ Σωχράτης ἀναπνεῖ — — ἈἘἀναπνεύσι — — ἀνέπνευσεν xth. 

᾿Αδύνατοι 

οὐ Σωχράτης ἵπτααι - -- πτήσετι — -ὀὀὀὀἔπτη woe 

20 ᾿Αποφάσεις σὺν Bem ἀόριστοι ἐνδεχόμεναι 
ry 

οὐ Σωράτης od βαδίζει — — οὐ βαδίσει — — οὐχ ἐβάδισεν uth. 
ῷ ὯΝ 

a 

᾿Αναγχαῖαι 

o> ΄ Ξ oye 3 ~ > > ΄ : > eee 2 

ὠχράτης οὐχ ἀναπνεῖ — — odx ἀναπνεύσει — — οὐχ ἀνέπνευσεν xt 

᾿Αδύνατοι 

- Pd , ‘ 
25 οὐ Σωχράτης οὐχ ἵπταται — — οὐ πτήσετι — — οὐχ ἔπτη 
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« ~ Se BX eee Dee τὰς , \ , ~ 
Quod (1.0 TOOTAOELS ες UTMOXELWEVOD χαι χατηγορηουμενοὺυ τοῦ 1. 82v 

k ΡΣ ΑΝ ὅ05 \ Qa ~ fe ὩΣ - a 

αταφάσεις σὺν Dew at ex Y προσχατηγορουμένου. 

Σγόλια ἐνδεχομένων: ἀυφότεροι ὡρισμέι" ποχείμενος (aah =. \ ξ εχ ἱ ξενῶν ONL ITEP γι WPLOWEVOL UTO ZASLWEVOS καὶ 

/ 

rs χατηγορούμενος) 

SS - ΄ = ΗΝ ΜΕ: 2 δ, > as wv 

Σωχράτης δίχαιός ἐστι -- δίχαιος ἣν -- δίχαιος ἔσται 

ἄνθρωπος = = — -- - -ν - -- 
\ » 

τὶς ἄνϑρωπος = = ee ia _ 

πᾶς avbownos — — : 5 

10 ᾿Αναγχαῖαι 

Σωχράτης ζῷόν gon = — — ζῷον ἦν — — ἔζῷον ἔσται χτλ. 

᾿Αδύνατοι 

Ay “ pie ie by em => ἘΝ Pave ee mot enc bee Ἢ λ 

Σωχράτης πτερωτός ἐστι -- --- πτερωτὸς Ὧν ττερωτὸς ἔσται χτλ. 

Καταφάσεις, ἀμφότεροι ἀόριστοι ὃ ὑποχείμενος χαὶ χατηγορού- 
- , 

15 UEVOS TY προσχατηγορουμένου. 

Σχόλια ἐνδεχομένων 

Ἃ, “4 avs 5 a7 “3% ΝΠ 

οὐ Σωχράτης οὐ δίκαιός ἐστι — — οὐ δίκαιος ἣν — — ob δίχαιος ἔσται 

οὐχ ἄνϑῦρωπος -- — -- 

τὶς οὐχ ἄνϑρωπος ἘΞ - 

90 πᾶς οὐχ ἀνῦρωπος----  ( —— — = 

᾿Αναγχαῖαι 

π , -ὔ - > > aS y Υ 

οὐ Σωχράτης od CHov ἐσ — — od ον Fy — — ov ζῷον ἔσται χτλ. 

᾿Αδύνατοι 

΄ ΕῚ δὶ > Vv " o 

οὐ Σωχράτης οὐ πτερωτός ἐστι --- οὐ πτερωτὸς TV — οὐ πτερωτὸς ἔσται UTA. f. 88 

α 

4 χαὶ χκατηγορούμενος addidi 14 χαὶ χατηγορούμενος] χαὶ χατ P 15 προσ- 

χατηγορουμένου scripsi: προσχατηγορούμενος le 
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ur 

10 
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l4 

Καταφάσεις. ὡρισμένος ὑποχείμενος, χατηγορούμενος ἀόριστος, 
> ΄ ἐνδεχόμεναι 

Σωχράτης οὐ δίχαιός ἐστι — οὐ δίχαιος ἦν -- οὐ δίκαιος ἔσται χτλ. 

,, 

᾿Αναγχαῖαι 

Σωχράτης οὐ ζῷόν ἐστι — οὐ ζῷον ἦν -- od ζῷον ἔσται χτλ. 

᾿Αδύνατοι 

Vv , 5 ᾿ς κῶν δὶ > ΔῸΣ > 7 Σωχράτης οὐ πτερωτός ἐστι — οὐ πτερωτός ἣν — οὐ πτερωτὸς ἔσται uth. 

Καταφάσεις. ἀόριστος ὑποχείμενος χατηγορούμενος ὡρισμένος, 
ἐνδεχόμεναι 

οὐ Σωχράτης δίχαιός ἐτι — — — ἣν — — -- ΟΑἔσται xh | | 

"Avayxatar 

ob Σωχράτης ζῷόν ἐστι — — — Fv — — — ἔσται χτὶ- 

᾿Αδύνατοι 

οὐ Σωχράτης πτερωτός ἐστι — — — Fv — — — Οἔσται χτλ. {88ν 

Προτάσεις pus. 

) 4 “- ~ - ἢ Αποφάσεις σὺν ϑεῷ τῶν Ὑ προσχατηγορουμένου χαταφάσεων 

Σωχράτης δίχαιος οὐχ ἔστιν - --ὀ οὐκ ἦν — — _ ode ἔσται 
ἄνϑρωπος δίχαιος — Οῴ“-- -- — οὐκ ἦν -- --ὀ ΑΑλοὖχ ἔσται 
ἸΝΞΩΞ » ὃ ἘΞ SINE ΄ ὍΣΣ rst v 
DUOELS GVUNWTOS OLAALOS ἔστιν SSS π-πὰὩπ Ἢν a a οο εσται 

οὐ πᾶς ἀνῦρωπος -- — -- — — ἣν -- — — ἔσται 

᾿Αναγχαῖαι 

Σωχράτης ζῷον οὐχ ἔστι -- — οὐχ ἦν — -- οὐχ ἔσται χτλ. 

᾿Αδύνατοι 

Σωχράτης πτερωτὸς οὐχ Zot. -- -- Οοὐχ ἦν -- — οὐχ ἔσται xth. — 
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> ΄ > ΄ "7 Cine ΄ ῃ ΄ 

Αποφάσεις, ἀμφότεροι ἀόριστοι ὃ ὑποχείμενος (καὶ) χατηγορού- 

WEVOS, EX Y προσχατηγορουμένου. 

Se / 5 S ΄ 

Σχόλια ἐνδεχομένων 
DUN Ta Bann = 3. N , 3 yv > > > Vv 

οὗ Σωχράτης. οὐ δίχαιος οὐχ ἔστιν — — — οὐκ ἦν — — — οὐχ ἔσται 
5 οὐχ ἀνϑρωπος — — — οὐχ ἦν -- -- — Οοὖὐχ ἔσται 

5. > » ¢ > 97 ΄ > > v οὐδεὶς οὐχ ἄνϑρωπος οὐ δίχαιός ἐστιν — — — Fv — — — Ο ἔσται 
Pd x 

οὐ Tas — — - — - ~—— ἦν -- -- — ἔσται 

᾿Αναγχαῖαι 

>y , a " να > ee ᾽ Ξ ᾽ y 

od Σωχράτης οὐ ζῷον οὐχ ἔστι --- — — οὐχ Hy — — --- οὐχ ἔσται χτλ. 

2 > 

10 Αδύνατοι f. 8άν 

5 Ss τ τς > Ξ EN δι v 9 > 3) v 

ob Σωχράτης οὐ πτερωτὸς οὐχ Zot. — — — οὐχ Hy — — — οὐχ ἔσται χτλ. 

2 ΄ “ἢ ε ς , ΄ 

Αποφάσεις ἐξ ὡρισμένου ὑποχειμένου (κατηγορουμένου) ἀο- 

ρίστου. 

Σχόλια ἐνδεχομένων 

ys Lee Ψ ΝΠ >) Vv >) ae 5 Ὑ 

15 Σωχράτης οὐ δίχαιος οὐχ ἔστι — — — οὐχ ἦν -- — — οὔχ ἔσται 

ἄνϑρωπος-- - — — -- -- -- οὐκ ἦν -- -- — οὐχ ἔσται 
XQ_X » SNe / > τ Vv 

οὐδεὶς ἄνϑρωπος οὐ δίκαίος ἐστι — — — Fv *— — — _ ΑἜΦἜβἔσται 

6 SS ee) eG 

᾿Αναγκαῖαι 

πεῖσον ΄ 3. ιν Sar Sy > > ae 

90 Σωχράτης ob ζῷον οὐχ ἔστιν — — οὐχ ἣν -- — οὐχ ἔσται χτλ. 
ἱ | 

"Adbvator 

Σωχράτης οὐ πτερωτὸς οὐχ ἔστιν — — οὐχ ἦν — — οὐχ ἔσται χτλ. 

5 

᾿Αποφάσεις ἐξ ἀορίστου ὑποχειμένου χατηγτορουμένου ὡρισμένου. 

Σχόλια ἐνδεχομένων 

25 οὐ Σωχράτης δίκαιος οὐχ ἔστι — -- -- οὐχ ἢν — -- — οὐχ ἔσται 

odx ἄνθρωπος — — — — — — οὐκῆν -- — — οὐκ ἔσται 

οὐδεὶς οὐχ ἄνϑρωπος δίκαιός ἐστι — — — Fy -- -- --- ἔσται 

οὐ πᾶς — “-- Ἐπ et) σέο σέ τ τ τ τ 

1 zat addidi Ὁ ἐχ ΒΟΙΡΒΙ᾿ χαὶ ΒΕ 12 χατηγορουμένου addidi 
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᾿Αναγχαῖαι 

οὐ Σωχράτης ζῷον οὐχ ἔστι — — ῳοὺχ ἦν -- --- οὐχ ἔσται χτὰ- 

᾿Αδύνατοι 

od Σωχράτης πτερωτὸς οὐχ ἔστι -- --- odx ἣν -- --- οὐχ ἔσται χτλ. f. Sty 

5 Ὅμοῦ ory. τέλος τοῦ Ὑ τμήματος τῶν Ex τρίτου προτάσεων προσ- 
χατηγορουμένου, χαταφάσεων χαὶ ἀποφάσεων. 

Αἱ μετὰ τρόπου καταφάσεις σὺν ϑεῷ 

Σωχράτης ἐνδεχομένως βαδίζει — — Ἠβαδίσι — — ἐβάδισεν 

ἄνθρωπος — — -- — == ses a 

10 τὶς ἀνῦρωπος -- ΕΞ ἔξ τ Ξε ὙΣ als eee a 

πᾶς ἀνϑῦρωπος — — -οὖς- ΞΞ 2 a 

Σχόλια ἀναγχαίων 

Σωχράτης ἀναγχαίως ἀναπνεῖ χτλ. 

Σχόλια ἀδυνάτων 

15 Σωχράτης ἀδυνάτως ἵπταται χτλ. 

᾿Αυφότεροι ἀόριστοι, ἐνδεχόμεναι 

οὐ Σωχράτης οὐχ ἐνδεχομένως βαδίζει χτλ. 
οὐχ ἄνϑρωπος = — 

\ > » τὶς οὐχ ἀνῦρωπο ee a 

20 πᾶς οὐχ ἀνϑρωπος — — - 

᾿Αναγχαῖαι 

οὐ Σωχράτης οὐχ ἀναγχαίως ἀναπνεῖ χτλ. f. 85r 

᾿Αδύνατοι 

οὐ Σωχράτης οὐχ ἀδυνάτως ἵπταται χτλ. 

5 μήματος P 17sqq. immo ἐνδεχομένως οὐ βαδίζει ath. 
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¢ i id , » 

ὡρισμένος ὑποχείμενος χατηγορούμενος ἀόριστος 

Σωχράτης οὐχ ἐνδεχομένως βαδίζει — — 
ἄνϑρωπος -- — --- -- — 

τὶς ἀνδρωπος — “-- τς -- — 

5 πᾶς ἄνϑρωπος — — ao -- — 

᾿Αναγχαῖαι 

Σωχράτης οὐχ ἀναγχαίως ἀναπνεῖ uth. 

᾿Αδύνατοι 

Σωχράτης οὐχ ἀδυνάτως ἵπταται χτλ. 

βαδίσει — --ὀ Ο ΑἘὀκἐβάδισεν 

AWE ΄ x s 
10 Adprotos ὑποχείμενος χατηγορούμενος ὡρισμένος, ἐνδεχόμεναι 

οὐ Σωχράτης ἐνδεχομένως βαδίζει χτλ. 

᾿Αναγχαῖαι 

οὐ Σωχράτης ἀναγχαίως ἀναπνεῖ χτλ. 

᾿Αδύνατοι 

15 οὐ Σωχράτης ἀδυνάτως ἵπταται χτλ. 

Ὁμοῦ χαταφάσεις pud. σὺν dew ἀποφάσεις at μετὰ τρόπου 

υ. ὑποχειμένου χαὶ χατηγορουμένο 

Σχόλια ἐνδεχομένων 
2 Σωχράτης οὐχ ἐνδεχομένως βαδίζει χτλ. 

20 ἄνϑρωπος ~— -- --ς 
Ὅς αν » >. , 7 οὐδεὶς avilpwros ἐνδεχομένως βαδίζει 

od πᾶς ἀνϑρωπος -- = 

᾿Αναγκαῖαι 

Σωχράτης οὐχ ἀναγχαίως ἀναπνεῖ χτλ. 

2 immo ἐνδεχομένως οὐ βαδίζει χτλ. οἵ. ν. 19sqq. 16 ρμὸ scripsi: ρμη P 
1] 

> 
S¢ 
— 

f. 85v 

Η 
ς 
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᾿Αδύνατοι 

Σωχράτης οὐχ ἀδυνάτως ἵπταται χτλ. 

᾿Αποφάσεις ἐξ ὑποχειμένου χαὶ χατηγορουμένου, ἀμφότεροι 
5. ἀόριστοι. 

5 Σχόλια ἐνδεχομένων 

οὐ Σωχράτης οὐχ ἐνδεχομένως οὐ βαδίζει --- Οοὐ βαδίσει — Οοὐχ ἐβαδισεν 
οὐχ ἄνϑρωπος -- - -- -- - -  -  -- - “-- 
οὐδεὶς οὐχ ἄνϑρωπος οὐχ ἐνδεχομένως βαδίζει ---ὀ βαδίσει --- ἐβάδισεν 
οὐπᾶς-- - “-- τς — — = — — ε8θὲ 

10 "Avayxatar 

οὐ Σωχράτης οὐχ ἀναγχαίως οὐχ ἀναπνεῖ χτλ. 

᾿Αδύνατοι 

, 5 Sy ΄ 50. 35 = σ 

O00 «Οοχρατὴς οὐχ αοὺὺνατως οὐχ ἵπταται “TA. 

) ΄ Ἔ, / (e 4 ΟΝ 

Αποφάσεις, ὡρισμένος ὑποχείμενος AATHYOPOVPEVOS ἀόριστος. 

15 Σχόλια ἐνδεχομένων 

Σωχράτης οὐχ ἐνδεχομένως οὐ βαδίζει χτλ. 
ἄνϑρωπος — -- = == 

9. ὦ II NY = » ὃ =] eS 1 Suite 

οὐδεὶς ἄνϑρωπος οὐχ ἐνδεχομένως βαδίζει 

οὐ mas = — = ΞΞ ae 

20 ᾿Αναγχαῖαι 

Σωχράτης οὐχ ἀναγχαίως οὐχ ἀναπνεῖ χτλ. 

᾿Αδύνατο!ι 

Σωχράτης οὐχ ἀδυνάτως οὐχ ἵπταται χτλ. 

8. 18. dicendum erat ἐνδεχομένως οὐ βαδίζει 

ε 



es 
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ς (ὡρισμένος) χατηγορού 

Pe 
Σχόλια ἐνδεχομένων 

Ὁ τ το τ Ὁ 5 
00 Ξωχραάτης SVOEYOUSVWS OU 

5 wv 

οὐχ ἀνϑρωπος 

5 οὐδεὶς οὐχ ἀνϑρωπος 
> ~ 

οὐ TAC 

ἀναγχαίως οὐ Σωχράτης 

10 οὐ Σωχράτης 

βαδίζει χτλ. 

ἐνδεχομένως βαδίζει 

? - 

Avayxatat 

3 5 ~ 

οὐχ ἀναπνεῖ uth. 

᾿Αδύνατοι 

33 ΄ 5 in 
ἀδυνάτως οὐχ ἵπταται χτλ. 

Σχόλια ἐνδεχομένων" ἀμφότεροι ὡρισμένοι 
Sy , 7 NY τῇ wh bn as = b} > 

Σωχράτης ἐνδεχομένως δίχαιός ἐστι — — HY -- — 

ἄνϑρωπος — --- Fee - -  -- - 

15 τὶς ἄνθρωπος -- 
πᾶς ἄνϑρωπος 

Ἂν 4 >] [4 = 

aWKOATYS GVA KALWS 

20 Σωχράτης ἀδυνάτως πτερωτός 

Καταφάσεις αἱ ἔχουσαι τὸ ὑποχείμ, 

0 

Σχόλια ἐ 

οὐ Σωχράτης ἐνδεχοι 

25 οὐχ ἄνϑρωπος 
τὶς οὐχ ἄνϑρωπος 
πᾶς οὐχ ἀνϑρωπος 

1 ὡρισμένος addidi Ὁ dicendum 

, as , 

WLEVWS OLXALOS 

"Avayxatar 

ἐστι XT. 

᾿Αδύνατοι 

ἐστι χτλ. 

f 

ενον ἀόριστον, τὸ x ι 
ούμενον χαὶ 7 προσχατηγορούμενον in eee 

> νδεχομένων 

2oc0 -- -΄ ἢ 

erat οὐχ ἐνδεχομένως βαδίζει χτλ. 

« Co | 

μενος. 

f. 86v 

προσχατηγορουμε ένου. 

τ (Oe f. 87r 

ἔσται 
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Σχόλια avayxatwy 

οὐ Σωχράτης ἀναγχαίως ζῷόν ἐστι xth. 

᾿Αδύνατοι 

οὐ Σωχράτης ἀδυνάτως πτερωτός ἐστι χτλ. 

5 Καταφάσεις: ὑποχείμενος (ὡρισμένος) at χατηγορίαι ἀόριστοι. 

Σχόλια ἐνδεχομένων 

Σωχράτης οὐχ ἐνδεχομένως οὐ δίκαιός ἐστι — — Fy — — Οἔσται 
ἄνϑρωπος === a SS 

\ », 

tis avOpwrog = — — Meta wii ῷ:---  -π5-- 
10 πᾶς ἄνϑρωπος — — SSeS 

Σχόλια ἀναγχαίων 
ν 

Σωχράτης οὐχ ἀναγχαίως οὐ ζῷόν ἐστι χτλ. 

Σχόλια ἀδυνάτων 

Σωχράτης οὐχ ἀδυνάτως οὐ πτερωτός ἐστι χτλ. f. 87v party, 

15 Καταφασεις: ἀμφότεροι ἀόριστοι 

Σχόλια ἐνδεχομένων 
5 Fo Py AEN 4 = >} fe If > rae. Mr > om — y χε 

οὐ Σωχράτης ἐνόεχομξένως οὐ δίχαιος ἔστι Ἣν ἔσται 
3. » 

οὐχ ἀνϑρωπος ae oe 1 eA, re 
\ >) wv 

τὶς οὐχ avdownos — τς gay i EE Ἑ ΡΝ 

20 πᾶς οὐχ ἄνϑρωπος — ee τ τ τε ee re 

Σχόλια ἀναγχαίων 
So : 

οὐ Σωχράτης ἀναγχαίως οὐ ζῷόν ἐστι χτλ. 

Σχόλια ἀδυνάτων 

οὗ Σωχράτης ἀδυνάτως οὐ πτερωτός ἐστι χτλ. 

25 Ὁμοῦ at πᾶσαι προτάσεις w£s. 

. . . . YY 

5 ὡρισμένος addidi 7 οὐχ ἐνδεχομένως χτλ. falsum est, sic enim negatio efficitur, — 

cf. 56,24: volebat év6. ob δίχαιος οὐχ ἔστι 25 Ultimus versus recentiore manu sub- 

scriptus. ὦ numerus in litura, et £3 videntur aliis numeris oblitteratis pinguius super-_ 

scripti: sub ὃ pellucet 7 ; 
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δ νυν... 



PN DEX Vink OR UM 

Αγαϑότης 66,21 

ἀγών. τῶν ἀγώνων ἀπάρχεται 24,11 

ἀδιάφορος 44,5.6 ἀδιαφόρως 65,28 66,52 

ἀδολεσχεῖν 51,4 

ἀδύνατος. εἰς ἀδύνατον προάγειν 37,5 εἰς 

ἀδύνατον ἀπαγωγή 37,5.6 00,19 ἀδύ- 

νατος ὕλη Vv. 8. ὕλη 
ἀίδιος. τὰ ἀΐδια 38,20.26 61,20.21 62,12. 

αἴνιγμα 59,21 

aivittec tat 21,31 28,28 37,8 45,4 65,31 

αἰσϑητι΄ ὅς 62,6 τὸ αἰσϑητικόν 61,31 

ἀχατάληπτος 53,15 

ἀχολουϑεῖν 46,21 49,25 50,12 

ἀχολούϑησις 59,30 

ἀχολουϑία (προτάσεων) 18,2 20,19.20 39, 

31 40,10.22 42,24 50,7.10 53,7 55,29 
60, 2sqq. 66,29 coni. τάξις 45, 17.19 

περὶ τῆς ἀχολουϑίας 40, 10sqq. 56,26 546. 

ἀχόλουθϑος 47,18.20 

ἄκρος. τὸ ἄχρον θῦ.2 sq. 

ἀλήϑεια 19,91.94544. 16,20sqq. 

ἀληϑεύειν 2,4 11,4.23 12,1.23 16,20 22, 
11 23,2.6.18.24.29 27,23 32,6 33,3sqq: 
31, 19sqq. 49,7:10 56,20 65,8 

ἀληϑής. τὸ ἀληϑὲς οὐχ ἔστιν ἐν τῷ ἁπλῷ 
νοήματι 6,18sqq. τὸ ἀληϑὲς (καὶ ψεῦδος) 

ἐν χαταφάσει 

14,37 

ἀλλεπαλλήλως 44,8 

ἄλογος 21,11 61,33 

ἄμεσος. ἄμεσα ἐναντία 28, 28.29 

ἀμοιβή 90,0 

ἀμφιβάλλεσϑαι 4.91 
ἄν. “ἄν, ἐάν c. ind. 14,10 16,11 31,7 33, 

265.000) ΠΌΡΕ] Ὁ. ρὲ: 13,37 

Comment. Arist. XVIII 3. Steph. de Interpr. 

χαὶ ἀποφάσει ϑεωρεῖται 

σ΄ 

OTAY C. 

ind. 28,28 30,15.27 48,27 61,22 67,6. 

ΤΠ ἔστη ὧν 6: 1π0. 96. 1... 10.601 15 

ἀνάγειν ὑπό τι 19,16 

ἀναγκαῖος. τὸ ἀναγχαῖον ἁπλῷς opp. ἐξ 

ὑπο)έσεως 38, 15sqq. ἀναγχαία ὕλη ν. 5. 

ὕλη 

ἀναϑέσϑαι 2.28.80 

ἀναιρεῖν 17,6sq. 24,5 26,11.15 36,12.21 

37,25 38,4 40,35 42,6 48,19.20 49,9. 

12 56,11.13 57,19 66,14 

$14.15 26,7 

ἀναίρεσις 18,20 26,16 36, 10 

ποιεῖν 37, 34 

ἀναχεφαλαιοῦν 53,15 

opp. εἰσάγειν 

ἀναίρεσιν 

ἀναλογεῖν 1.10 

ἀναλογία 1,10 2,2 ἀναλογία τί ἐστιν 6,17 

ἀναλύειν 13,34 45,21.28 

ἀναμφίβολος ὅ,9.10 

ἀναπαλαίειν ὁμολογίαν 2, 29,91 

ἀναφέρειν ὑπό τι 19,14.15 

ἀναφορά 67,6.11.25 

ἀνείδεος ὕλη 62,18 
ἄνϑρωπος (λέγεται) παρὰ τὸ ἄνω τὴν ὦπα 

— δύνασϑαι ϑεωρεῖν 9,14.1Ὁ 

ἀνομοιομερής 4,11566. 

ἀντεξετάξειν 66,31 

ἀντίγραφον 14,90 
ἀντιδιαιρεῖν. ἀντιδιῃρημένα 17,5.6 

ἀντιδιαστέλλειν 10,18 

ἀντιδιαστολή 1,21 8,2.10 

ἀντίϑεσις 30,20sqq. 99 84. 41, 12sqq. 00,8. 

25.29.34 
dvtixetotar 22,10 25,29 48,26 ἀντικεί- 

μενος 23,38 36,26 ἀντιχείμενα 67,395.36 

— ἀντιχειμένως 27,31 

ἀντιπρότασις 24,1.6 



82 ἀντιστρέφειν 

ἀντιστρέφειν τάξιν 62,8 intr. 16,37 42, 

10.22 sq. 61,34 62,4 coni. ἐξισάζειν 47,39 

ἀντιστροφή 94,2 

ἀντιστρόφως 36,14 47,9.10 

ἀντίφασις 21,15.16 26,26 31,19.24.25 

38,37 39,1 41,4.7 50,15sqq. 52,2.6 
65,6 ἀντίφασις τί ἐστιν 22,25.26 οἵ. 30, 

27.28 περὶ ἀντιφάσεως 22,7 sqq. 29,1 586. 

διὰ τί οὐχ ἀντιπρότασις λέγεται 24,1 566. 

ἣ xa Exacta ἀντίφασις πῶς ἐπὶ τοῦ 

μέλλοντος χρόνου μερίζει τὸ ἀληϑὲς καὶ τὸ 

ψεῦδος 33,36sqq. 34,20sqq. ἀντίφασις 

τῶν μετὰ τρόπου προτάσεων 47, 29. 90 

58, 7.10 
ἀντιφατιχῶς μάχεσϑαι 26,31 30, 26.27.31 

32,12 sqq. 33,12.19sqq. 34,15 49,4 48, 

26 49,17.21 59, 28 
ἀντωνυμία 3,17sqq. 19,18 

ἀνυπαρξία 36,11 57,4 38,3.11sq. 

ἀοριστία 13,24 

ἀόριστος 36,32 61,4 

13 ἀόριστον ὄνομα 11,25sqq. 25,34 ἀύρ. 

ῥήματα 13,19 14.9.10 

25,32 29,13 99.11.17 χατηγορούμενον 

40,4.8 κατάφασις 20.0.1 40,22.30 — 

ἀορίστως 90. Ὁ 

ἀόριστος γνῶσις 3d, 

ἀόρ. ὑποχείμενον 

ἀπαγωγὴ εἰς ἀδύνατον 37,6 60,19 

ἀπαρέμφατα ῥήματα 3,19 τὸ ἀπαρέμφατον 

3,17 19,18 

ἀπαριϑμεῖσθϑαι 62,15 
ἀπαρίϑμησις 1,8.10.15 15,10 54,13 

ἀπεξισάξζειν 16,33 

ἀπερίληπτος 53,15 

ἁπλοῦς 64,25 ἁπλοῦν νόημα 6,18 12,35 opp. 

σύνϑετον 2,4 

19 8,31sq. ἁπλᾶ ὀνόματα 8,24 ῥήματα 

18,5 λόγος 19,11.20.21 ἁπλῇ ἀπόφανσις 

20,32 21,95 πρότασις 43,28sqq. κατά- 

φασις, ἀπόφασις (opp. ἐκ μεταθέσεως) 41, 

18sqq. 438,2sqq.38 49,4.14.16.23 all. 

ἁπλῆ (ἁπλουστάτη) ἑνότης 17,31sq. — 

ἁπλῶς. τὸ ἁπλῶς (opp. τὸ ἐξ ὑποϑέσεως) 

ἀναγκαῖον 38, 20sqq. — ἁπλῶς expl. 

6,30 

ἁπλῆ φωνή (φωναί) 2,7 6, 

ἀ 

ἀποτέλεσμα 9,11 16,2.3.8 

ἀπόφανσις 1,12 4,4.8.13.20sqq. 15, 18 

17,9. 13.14.21 18,34 20,25.26 22,5 

I INDEX 

ἁπλῆ (opp. σύνϑετος) ἀπόφανσις 20,32sq. 

21.95.90 ἀποφάνσεις ἐναντίαι 28,9 ἀπό- 

φανσις εἰ ἔστι γένος χαταφάσεως χαὶ ἀπο- 

φάσεως 16,24sqq. πότε μία ἐστίν 33, 
19 sqq. 

ἀποφαντιχὸς λόγος 16,18sqq. 17,29. 30 

18, 3.4.6 19,1.11sqq. 20,17 67,2.3 

ἀπόφασις 1,12 4,3.9.14.23sqq. 14,35.36 

16,24 17,2.5.8sqq. 18,31.382 20,7.27. 

32sqq. 21,21.22 22,6.10.18sqqg. 27, 
21sqq. 4994.14.29sqq. all. ἀπόφασις 

ἁπλῆ (opp. ἐκ μεταϑέσεως) 41, 18sqq. 

42,5 47,22 all. ἡ ἐκ μεταϑέσεως ἀπό- 

φασις ἔπεται τῇ ἁπλῃ χαταφάσει 43,38 

ἡ ἀπροσδιόριστος ἰσοδυναμεῖ τῇ μερικῇ 

ἀποφάσει 81 27sqq. ἀποφάσεις πῶς ex 

τῶν χαταφάσεων ποιοῦμεν 24,18 26.1 566. 

40,18544. αἱ ἀποφάσεις αἱ τῶν μετὰ τρό- 

mov προτάσεων δῦ. 28 56,7sqq. 

ἀποφατιχὴ πρότασις 28,20 31,20 34,12. 

14 46,29.30 all. ἀποφατιχοὶ προσδιορισ- 

vot 24,26sqq. 28,12 — ἀποφατικχῶς 20, 
17.18 24,31 

ἀπροσδιόριστοι προτάσεις 26,4.23 30,37 

34,11 37,8 40,183.58 42,23 44,17 45,1 

47,9.21.22 49,13.14 55,2.3 67,24 — 
ἀπροσδιορίστως 26,20 

ἀρετή. 

ἄρϑρον 67,3sqq. 

ἀριϑμητιχὸν ὄνομα 27,7.9 

ἁρμόδιος 19,2 — ἁρμοδίως 19,19.17 

ἁρμονία coni. λόγος ὃ,16.18 10,9 

ἄρνησις ἣ οὔ 6,25 18,13 27,1.9 981. 8 39; 

18 49,11 55,30 56,11.15.25 57,33.34 
58,6 δύο ἀρνήσεις 43,39 44,1 τὴν οὔ 
ἄρνησιν τίνι συναπτέον 26,3sqq. 40,19 sqq. 

ἀρνητικὸν μόριον (τὸ οὔ) 26,38 46,10 48,17 

ἀρτηρία ἡ τραχεῖα 16,10 

ἄρτιος ἀριϑμός 28,30 τὸ ἄρτιον 28,92 

αἱ ἀρεταί 34,32 

ἀρχοειδής 13,33 

ἀσέβημα 95.18.14 

ἀσεβής 35,12 

ἄσημοι (Opp. σημαντιχαί) φωναί 1,10 56. 

ἀσυλλόγιστος 30,16 

ἀσύνδετος 20,24 

ἀσύνταχτος 11,8 

ἀτελής 69,1 

ἄτομιος 25,7 τὸ ἄτομον πολλὰ σημαίνει 27, 

31 28,1sqq. τὰ ἄτομα 29,5 
αὐτεξούσιος. τὸ αὐτεξούσιον 36,5 

αὐτοτελὴς λόγος 11,11 566. 



VERBORUM 

Βαδιστιχός. τὸ βαδιστικόν 61,13 
CO βλίτυρι exemplum φωνῆς ἀσήμου 7,1 

βουλεύεσθαι 96.21544ᾳ. 38,6 

βουλευτιχός 36,21 38,6 

βρέφος 36,1 

Γελαστιχός 16,386.37 17,1 47,39 

γένεσις. τὰ ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ 38,271.27 

02.19.24 
γενητός. τὰ γενητά (χαὶ φϑαρτά) 61,15 

62,14.11.27 

Ἰλῶσσα 16,11 — γλῶσσα ὁμωνύμως λέγεται 

17,12 

γνῶσις 35,11. 14. 29 

36,37 37,39 

γόης 36,1 

γοργότης 19,4 

γράμμα τί σημαίνει ὅ, Ὁ 566. 

1,13sqq. 5,27.35 

γραμματιχός 3,22.3] KOF23 18:98 195255 

23,19.20 γραμματική (τέχνη) 10,24 18,37 

γραμμή 2,23 65,14.15 

γράφειν. τὰ γραφόμενα expl. 5,2sqq. 

γραφεῖον 10,29 

ἡ τοῦ ϑεοῦ (7 Beta) 

τὰ γράμματα 

γυμνάζειν abs. 44,18 λόγον 67,28 τὰς 

προτάσεις 45,8 πρόβλημα 64,35 65,1 

γυμνασία 63,9 

Ἰωνία 2,39 

Δεῖξις ἡ ἀδυνάτου 58,25 sq. 

δεχτιχός νοῦ χαὶ ἐπιστήμης 16,36 διχαιο- 

σύνης 41,37 

δεσμός 21,2 40,95. 91 

δημιουργιχὸς νοῦς 39,18 

δημιουργός 36,5 
διάγραμμα 40,25 42,29 41.19.21 49,16 

53,30 56,27 57,3.8.9 58,19 59,17.18. 

32sq. 60,24 62,14 

διαγώνιος 42,27.30.35 49, 

EE 

διάζευχτιχὸς σύν 026 

8.10 45,2.3 

μὸς 17,35.37 18, 28.29 

διαιρεῖν 4, 10 8566. 
διαίρεσις 16,27 17,29 19,8.34 20,1sqq. 

91 564. — διαίρεσις expl. 6,24 διαιρέσεων 

εἶναι 83 

NE or τρεῖς τρόποι 4,11 sqq. ex διαι- 

ρέσεως λαβεῖν 61, 8 

διαιτᾶν τῷ λόγῳ 9,25 

διαλεχτιχὸς ΤΠ πσττερς εν 20 διαλεχτιχὴ 

δύναμις 16,9 διαφέρουσι τὰ ῥητοριχὰ τῶν 

διαλεχτιχῶν 2,25 

διάλεχτος ees 16, 10.12 

διαμερίξζειν 49,5 

anaes χατὰ διάμετρον 42,25 Ἔτρο 
ἐεσαλευμένη χαὶ πεπλανημένη 13,29 

— Sen παρὰ THY 

92 

διάταξις 11,9 

διάνοιαν 25, 
29 
oo 

διαφοραὶ at συστατιχαί 7, 11.15 38, 21 

διαφωνεῖν 54,7 

διδάσκαλος ὁ ἡμέτερος 5,13 

διορισμός 29,24 

δόξα 63,17sqq. 65,35 67,28sqq. ποῖαι 

δόξαι ἐναντίαι εἰσίν 63, 19 

δοξάζειν 63,24 64,4.22.30 65,4 

δοξαστός 92, 23.32 

δράσσεσϑαι 16,28 

δύναμις vis verborum 20,16 27, 3.18 coni. 

ἐχφώνησις 5,6 sq. 

28,6 — δύναμις potentia 61,10 62, 24sqq. 

36sqq. expl. 62,22 

al 16; 839 

φραντιχή, ἀντιληπτιχή 15,382.33 

τοῦτο δυνάμει φησίν 

δύναμις φυσιχή 15, 

ἀκουστιχή, ὁσ- 

(Oye 

in « “ 

ὃ. ὁρατιχής 

τιχή 15,29 διαλεχτική 16,9 

16.20 45.25.26 62,17 
πολλαχῶς λέγεται 61, 

δυνάμει 25, 

= , cK ι 
δυνατός. τὸ δυνατὸν 

ΒΞ ς > » , ΄ θ544ᾳ. 6 δυνατὸς τρόπος καϑολιχώτερος 
ἀναγχαίου χαὶ ἐνδεχομένου 55,9.10 cf. 

61,24 62,3 

ρίζει 59,15 

τὸ δυνατὸν εἶναι ἐπαμφοτε- 

δυσαντίβλεπτος 66,7 

δυσσεβής 36,3 

Ἐγκέφαλος 20,18 

εἰδιχός 28, 3.4 

εἴδος 7,13 coni. σχῆμα 7,11.12 τὸ εἰδι- 

χῴτατον εἶδος 28,3.4 --- τὰ ε εἴδη τοῦ 

λόγου 16,16 19.115664. 

τάσεων 24,15 25,26 29,16.18.20 32,23 

HDs 

εἰχονίζεσϑαι 6,2 

εἰχών 6,9 

εἶναι ὑπό τι 29,5 30,38 31,1 — 10 ὃν 

διττόν 38,15 544. τὸ μὴ ὃν διττόν 38,31 sqq. 



84 εἷς 

εἷς λόγος τί λέγεται 20,4.5.12 --- ἀφ᾽ ἑνὸς 

nai πρὸς ἕν (λέγεσϑαι) 17,18.23sqq. 

εἰσάγειν 28,30 35,4 67,8 opp. ἀναιρεῖν 

8,15 26,8 

εἰσφέρειν 64,8 

ἔκβασις ἡ τῶν πραγμάτων 37, 1d 

ἔχϑεσις 2,22 

ἐχφωνεῖν ὕ,8.9 

ἐχφώνησις 5,6.7.12 

ἔλεγχος 64,31 

ἐλλιπῶς 14,33 18,16 28,38 

ἔμμεσα ἐναντία 28,14 

ἐμπεριέχειν 21,3 46,17 51,26.27 

ἔμψυχος 62,6 

ἐναλλάττειν 23,4 

ἐναντίος. τὸ ἐναντίον (ta ἐ.) 63,14 67, 

32sqq. 68,1. 2 τὰ ἄμεσα ἐναντία 28,28. 

29 τὰ ἔμμεσα 28,14 — ἐναντία ἀντί- 

ϑεσις 30,36 84,11 ἐναντίαι προτάσεις 31, 

18 περὶ τῶν ἐναντίων ἀποφάνσεων 295 

9544. — ἐναντίως μάχεσϑαι 30,35 32,24 

ἐναντιότης 65,16 

ἐναντίωσις 30,07 

ἐνδέχεσθαι. τὸ ἐνδεχόμενον 34, 22.23 35,5 

36, 10.12.25 37,25.26 38,4 57,23 τὸ 

ἐνδεχόμενον τί σημαίνει 54,11sqq. ὕλη 

ἐνδεχομένη v.s. ὕλη -- ἐνδεχομένως 54. 

10.16 56,12sqq. 

ἐνδιάϑετος λόγος (i.e. δόξα) 

ἐνέργεια 3,10.11 7,34.35 19, 

35,14 61,11.15.18sq. 62,24.2 meres 

ἐνέργειαι 62,16 — ἐνεργείᾳ 99. te: Ad lo 

62,17 τὸ zat’ ἐνέργειαν 62,23.29 

ἑνιχός 67,7 

ἐνίστασϑαι πρός τι 18,20 — ἐνεστὼς χρόνος 

14,6 34,19 48,6sqq. 

ἔννοια 21,4.33 64,31 ἔννοια ὁρισμοῦ 12,28 

ἔννοια πεπλασμένη 13,27 

ἑνότης 17,30sqq. 21,2 

ἐξήγησις ἡ χατὰ thy λέξιν 53,7.8 
ἐξηγητής 53,24 61,33 66,1 ἐξηγηταί 4, 

35 10,22 coni. φιλόσοφοι 5,18 

ἕξις μέση 41,29 42,3 66,20 μοχϑηρά 66, 

17:18. 68; 12 

61, 10.14 
ἐξισάζειν coni. ἀντιστρέφειν 47,39 

ἐξόφϑαλμος 6,4 
ἐξοχὴ ὑποδήματος 17,11 

ἐπαχολουϑεῖν 61,5 

ἐπακτροχέλης 8, 18566. 

ἐπαμφοτερίζειν 59,13 61,3 

63,1 ee 115) 

14. 

ἑνικὴ φύσις 21,23 

-- τὸ xad’ ἕξιν δυνατόν 

Ἡγεῖσϑαι τὰ ἡγούμενα (opp. τὰ ἑπόμενα) 

I INDEX 

ἕπεσθαι 31,32.30 32, 1:2. 8.0 oy 1 ΕΝ 

11.24 46,19sqq. 57,5 58,19sqq. 59,17. 
20 60,16 544. 61,2sqq. 66,14 

ἐπιδιαίρεσις ἡ τῶν ἀποφαντιχῶν λόγων 

χατὰ τὸ ἕν χαὶ τὸ πλῆϑος 19,35 ef. 17, 
30 18,7 

ἐπίχτητος (opp. ἁπλῆ) ἑνότης 17,34 — 

ἐπιχτήτως opp. φύσει 17,31 

ἐπιλύεσθϑαι ἀπορίαν 34,33.34 35,19 38,14 

59,34 61,5 ἐπιχείρημα 38,1.5 

ἐπίλυσις ἀπορίας 36,28 

ἐπινοεῖν 90,28 

ἐπίρρημα. τὰ ἐπιρρήματα 3,33 τὰ ϑετιχὰ 

ἐπιρρήματα 2,23 

ἐπιτηδειότης 62,22 τὸ δυνατὸν τὸ xat’ 

ἐπιτηδειότητα 61,9.25 

ἐπιφύεσθαι 95,94 

ἐπιχείρημα 31,20.21 32,16 34,35 35,10 

37,35 63,23 64,15.25.30 65,6.16.25 

66, 2.28 67,1.32 

ἐπιχείρησις 4,35 

ἐρωτηματιχὸς λόγος 19,12 σύνδεσμος 

17,35 
ἐτυμολογία. ἐτυμολογίαι 10,13 

εὐέλεγκτος 609,16 

εὐϑεῖα (πτῶσις) 11.10 εὐθεῖα πτῶσις πῶς 

λέγεται 10,26 544. ‘ 

εὐχτιχὸς λόγος 19, 12.22 

εὐνοῦχος 1, 31.32 

εὐσύνϑετος φράσις 19,4 

Ζῷον 62,1sqq. ζῷον λογικόν 35,24 opp. 

ἄλογον 61,32.33 add. ϑνητόν, ἀϑάνατον 

91. 1512 

61,34sqq. 62.2.10 
ἠϑικὴ πραγματεία 34,51 

ἡλιαχὴ σφαῖρα 2, 22 

ἥλιος 38,26 53,18.19 57,25 61.20.21 

ἧπαρ 26,18 

Θεῖος. αἱ Setar οὐσίαι 62, 16.17 

35, 11.27.31 36, 32.36 

ϑεολογιχός 34,24 

τὸ ϑεῖον 



VERBORUM 

ϑερίζειν 35, 1sqq. 

ϑερμότης 38,25 61,19 
ϑέσις ἑξαχῶς λέγεται 2,17 sqq. — θέσει 

opp. φύσει 1,15.23 2,1 7,3.8.9.19 16, 

12.14 διττὸν τὸ ϑέσει 9,10. 18sqq. 

ϑετιχὰ ἐπιρρήματα 2,23 

ϑεώρημα 1,9.13 39,19.16 34,23 39,8 45, 

16 47,18 50,33 53,5 55,28 61,33.3 
63,13 66,7 

Yewpia 19,3 — ϑεωρία (opp. ἡ χατὰ τὴν 
λέξιν ἐξήγησις 2,10 8,28 18,8.21 19,8 

21,16 23,35 27, 34 39,19 43,16 59,3.6 

60,8.15 65, 26 
ϑεωρίς (ϑεωρία P) 7,12 

Ἰδέα ἡ τοῦ- λόγου 19,3.4 
ἰδιχός opp. χοινός 3,5 ἰδιχὴ φύσις 14,23. 

24 ἰδιχὸν ὄνομα 40. 21 

ἴδιος. ἰδίᾳ, ἰδίως (opp. 

γεσϑαι 50,34 51, 1sqq.29sqq. 52, 9546. 

ἰδιότης τῶν διαλέχτων 9,36 

χοινῶς. ἅμα) λέ- 

ἱμάτιον. 56,19 61,26 -- exemplum ficti- 

cium χοινοῦ ὀνόματος 39,30 566. 

ἵνα ὁ. ind. fut. 4,7 (fort. etiam 33,19 ἕξει 

legendum est.) 

ἵππος (λέγεται) παρὰ τὸ ἰέναι τοῖς ποσίν 9, 

13.14 

ἰσάζειν 16, 36.37 

isodvvapety 17,35 18,1 31,27 

27 67,11.24 

32,30 49, 

Ἰζαϑολιχός 2,25 4,13 16,12.34 42,9.12 

ΟΣ Ὁ Oo! 91 9sqq: 6250.11 or en 

φύσις 29,1.6 46, 13.14 
χαϑόλου expl. 25,7 ot χαϑόλου προσδιο- 

ρισμοί 24,25sqq. 

χαχία 34,33 

κάμηλος 10,10sq. 

χανὼν 6 [ΠΙρόχλου 49,24 50,1 51,6.54sq. 

καρδία 26,18 
χαταλιμπάνειν 66,22 

χαταπαύειν 34,4 43,16 

χατασχευάζειν 8,16 13,33 

49,4 67,35 

χατασχευὴν λαμβάνειν τινός 37,12 

χατάφασις 1,12 4,3.9.14.23sqq. 14,35 
15,1 16,24 17,2.4.7sqq. 18,31sq- 20, 

τὸ χαϑόλου 24,30 

35,7.8 47,24 

λόγος 80 

21,22 22,6.10.19sqq. ἡ 

ἡ ἁπλῆ 

7.27.52 564. 

νερική, ἡ καϑόλου 27,24sqq. all. 
opp. 7 ἐκ μεταϑέσεως 41.18 5344. 42, 1566. 

43, 2all. 

— κατάφασις expl. 31,6 

κατάφασις ἀόριστος 40,22. 30all. 

χαταφατιχὸς προσδιορισμός 24,26sqq. 28, 

11.12.22 67,2 καταφατιχαὶ προτάσεις 

31,20 34,12.14 40, 12.13 46,29.30 55,2 

58,27 — χαταφατιχῶς 20,17.18 24,31 

τὸ κατηγορούμενον 3,29 8,36 

18,12 20,7.8. 12. 13 23, 11 

24,12sqq. 25,1 29,2 ὁ xatyyopodpevos 

ὅρος) 23,3 24,3 33,24 46,28.30 47,1 

48, 1sqq. 15sqq. all. 

χατηγόρημα 11,12 ἔλαττον 7 κατηγόρημα 

11,18 
χατηγοριχὸς λόγος 35,8. 10 

προτάσεις 26,13 

χέλης 8,21 

χέντρον 2,21 

χεφά λον 24.14.865ᾳ. 25,4.39 20.1.99 

27,34 33,12.13.25 39,29 40,17.18 55, 

22 63,8.11 
χινεῖν ϑεώρημα 34,23 — ta χινητά 62,24 

χίνησις 16,3 61,20 

χλητιχὸς λόγος 19,12 

χατηγορεῖν. 
ῶς WW. 
22, © 2sq. 

κατηγοριχαὶ 

χρᾶσις 27,8 

χυοφορεῖν. τὸ χυοφορούμενον 31,23 

χύριος 43,30 χύρια ὀνόματα 9,28.30 τὸ 

χυριώτερον (μόριον) 26,14sqq. 31,7 

χῦρος 26,12.24 40,92.40 56,10 

χύων ὁμωνύμως λέγεται 11,12 

οἱ ἐκ γενετῆς κωφοί 9,29 10,1.2 χω φός. 

34,3 43,16 51,36 52,1 λέξεις 20,5 

λέξις dist. λόγος 3,38 opp. ση- 

20,3 ἡ xata thy λέξιν ἐξήγησις 

.14 39,28 53,7.8 παραλογισμοὶ παρὰ 

τὴν λέξιν 29,59.24 

λήυμα 58,26 

ΣΟ se) 22,9 36,9 58,25 

hoytxds 34,29 λογικὸν ζῷον 21,11 35,24. 

25 61,32 — λογικὴ πραγματεία 34,30 

ογικός coni. ἐπιπόλα!ος Opp. πραγματειω- 

éotepos 34,30 

λόγος oratio 1,12 3,9.13 4,4.6.8 12,4 14, 

25 16,14 dist. λέξις 3,38 λόγος οὐχ ἔστι 
ϑέσει 10.12.18. 18,21 οὐχ 

ἀποτέλεσμα 10, 2 

λο 

ὃ 

φύσει ἀλλὰ 

ἔστιν ὄργανον, ἀλλ᾽ 
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μέρος (μέρη) τοῦ λόγου 8ὃ,9.19.92. 12,4 

14,25 16,14 18,11.12.38 19,38 — λό- 

γος enuntiatio περὶ λόγου 15,5sqq. λόγος 

ἁπλοῦς, σύνϑετος 15,24.27 33,17.18 τὰ 

Ἑ εἴδη τοῦ λόγου 10.16 λόγος ἀποφαν- 

τιχός 16,18sqq. 17,29.30 18,3.4 19,1. 

14sqq. 20,17 

“OS, χλητιχός, ἐρωτηματιχός, προσταχτι- 

κός 19,11.12 ὁριστικός 19,18.20 λόγοι 

λόγος ἀποφαντιχός, εὐχτι- 

προφορικοί opp. ἐνδιάϑετοι ΟἿ,29 5η4. -- 

λόγος i. 4. ὁρισμός 4,7 52,1 (dist. ὁρισ- 

μός 12,2) — λόγος ratio λόγον ἔχειν 42, 

11.12 λόγων ὁμοιότης i. 6. ἀναλογία 6, 

17 xatd λόγον coni. ἁρμονίαν 10,9 --- 

λόγος 1. 4ᾳ. αἰτία 57,22 

λοιυιός 36,2 

λύσις ἀπορίας 39,7 

Μάτην οὐδὲν οὔτε ὁ ϑεὸς οὔτε ἡ φύσις 

ποιεῖ 36,22 

ν"άγη repugnantia 52,6 

μέϑοδος ὃ IIpdxkov 46,25 47,8 μέϑοδοι 

συλλογιστιχοί 30, 12.13 
μέλλειν. ὃ μέλλων χρόνος 22,30 30,33 

33,37 94,20 

peplCety τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ Ψεῦδο 

34,9.17.19 57,37 
peptzds 2,26 15,10 16,3 Ι 

20,11 26,38 27,24 33,3. 34,10 

uy Oo oe is - 

22.24 49,14sqq. 51,9 55,3 62,3 

μερικοὶ προσδιορισμοί 24,25sqq. αἱ μερι- 

χαὶ προτάσεις ταῖς ἀπροσδιορίστοις τὴν 

αὐτὴν ἔχουσι δύναμιν 51.11544ᾳ. τὸ με- 

ρικὸν τῷ χαϑολιχωτέρῳ ἕπεσϑαι οὐχ ἐγ- 

χωρεῖ 47,12 μεριχόν expl. 25,6.7 

μέρος. μέρη λόγου 3,9.13.32.37 12,4 14, 

25 16,14 1811.12.38. 19,3 
μέρη (οὐ λόγου) 3,38 

μέση ἕξις 41,29 42.3 

μετάϑεσις τῶν χυρίων ὀνομάτων 9,28 ἐχ 

λέξεως 

μεταϑέσεως πρότασις (κατάφασις, ἀπόφασις) 

40,23 41,16sqq. 42,7sqq. 43,5 46,19. 

20 49,3.13.15sqq. 57,16 60,7 65,27. 

30 68,7 all. ἡ ἐχ μεταϑέσεως ἀπόφασις 

ἕπεται τῇ ἁπλῇ καταφάσει 43,38sqq. 7 

éx μ. χατάφασις εἰ μερικωτέρα ἐστὶ τῆς 

ἁπλῆς ἀποφάσεως 41.321] 546. 

μεταποιεῖσθαι 19,1 

I INDEX 

μέτρον 67, 13.26 

povolve 8,2] 

μονομαχεῖν 23, 23.26 

μορφή 35,28 

Νόημα 1,10.14.25sqq. 2,3 5,22.95.30, 

d4sqq. 6,9.16 ἁπλοῦν νόημα 12,3 opp. 

σύνϑετον 2.454. 6,18sqq. 

νοῦς ὁ δημιουργιχός 35,18 

νυχτερίς 51,31.32 

ἐσις. 6 γαραχτὴρ τῆς ξέσεως 5,3 ti 

δοὺς 16,11 23.11 

ὁλότης 8,26 

ὁμοιομερής 4,16.18.21sqq. 

ὁμοίωμα dist. σύμβολον 6,1 sqq. 

ὁμολογία 2,28.29 

ὁμωνυμία 9,28 61,5 

ὁμώνυμος 4,12.32 17,8sqq. 20,14.24 23, 

29 33,20.23 τὰ ὁμώνυμα 9,34 — ὁμω- 

νύμως 17, 9.26.27 23,23 

ὄνειρος 67,19 

ὄνομα 1,11.15.20 3,3sqq. 4,1.37 5,21.35 

6,11.12 8,32sqq. 9,3 18,4 19,17.18 

περὶ ὀνόματος 6,33 ἁπλᾶ ὀνόματα 8,24 

σύνϑετα 8,11.29 χύρια 9,28.30 πτωτι- 

κὸν ὄνομα 6,27 ἀριϑμητιχόν 27,7.9 ypo- 

vind ὀνόματα 7,26.34 ὄνομα ἀόριστον 11, 

25 25,33. 217,80.82 — τὸ ὄνομα πολλὰ 

σημαίνει παρὰ ᾿Αριστοτέλει 11,26sqq. οἵ. 

43,25 τὰ ὀνόματα πότερον φύσει ἢ ϑέσει 
ἐστίν 9,20sqq. 

ὀνομασία 91,1 

ὀνομιατοθέτης 10,8.9.12 
ὄργανον (δυνάμεως) 15,29. 

30 18,23sqq. ὄργανον φυσιχόν, τεχνικόν 

16,4sqq. λόγος οὐχ ἔστιν ὄργανον 16,2 

ὁρισμός 2,32 3,2 4,10.19.24.26 11,24 
14,2sqq. 18,28.31 19,28 52,2. ὅρισ- 
pos dist. λόγος 12,2 dist. ὑπογραφή 16, 

31 17,10 18,35 

ὁριστιχὸς λόγος 19, 13.20 

ὅρος 8,33 9,1.3 54,23.29sq. 

προτάσεως) 23,29 33,20.23 

ὄργανον 17,19 

uo ~ 

ὅροι (τῆς 



VERBORUM 

ὄρχησις 16,3 

οὐρανός 62,28 

οὐσία 3,10.11 14,32 19,27 35,15 51,8.16 
61,31 62,6 65,11 at Detar οὐσίαι 62,16. 

17 πρῶται οὐσίαι expl. 62,35 

\ 
Πάϑημα. τὰ 

67,30 

πάϑος 7,35 13,14.15 14,24 

ot παλαιοί 43,27 

ἐν τῇ Ψυχῇ παϑήματα 4,38 

παλαιός. 

παραγωγή 12,10.11 

παράδοξος ὑπόληψις 2.18 

παραχατηγόρημα τί λέγουσιν οἱ Στωιχοί 

11,16 ἔλαττον ἢ παραχατηγόρημα τὐϊα. 20 

παραχατιέναι. παραχατιών i. q. infra 18, 

27 20,1 21,35 30,38 43,13 

mapakoytGu.dc. τρόποι παραλογισμῶν 23,33 

mapacupBapa 1. 4. παραχατηγόρημα 11,16 

ἔλαττον ἢ παρασύμβαμα ibid. 20 

παρέπεσθϑαι. 

19,19 544. 

παρῳχημένος χρόνος 34,19 

μένα 22,28 

πατὴρ 6 τοῦ προβλήματος 63, 15 

τὰ παρεπόμενα τῷ ῥήματι 

τὰ παρῳχη- 

περιουσία. ἐκ περιουσίας καὶ éx τοῦ μᾶλλον 

χατασχευάζειν 8,10 

πλάγιος. αἱ πλάγιοι παραγωγαί 12,11 

πλάνη 49,3 67,22 

πληϑυντιχός 67,7 

πλοχή 51, 28.35 

15.14 

πνεῦμα 19,5 

πλοχὴ συλλογιστιχή 30, 

πνεύμων 16,10 

ποιητιχός. ποιητική expl. 18,917 ποιητιχὸν 

αἴτιον 11,20 

ποιχίλλειν 29,28 54, 20.28 

ποιός. τὸ ποιὸν ἐν προτάσει 46,28 47,4 49, 

27.33 53,14 56,12 

ποιότης 8,10 

πολλαπλασιάζξειν (πολυπλασιάξειν) τι 

ἐπί τι 25,14.20.28.35.36 29,25 40,9. 
10 55, 1.5.7 

πολυπραγμονεῖν tt 19,5 43,17 57,51 

πολύστιχος 63,10 

πολυωνυμία 9,28 

πολυώνυμος 9,32 

πόρισμα συνάγειν 32,25 

ποσός. τὸ ποσόν 69,11 
\ 

τὸ π. διωρισμένον, 

, ‘Nai 

TPOTASLS δέ 

σΌΝΕΧΕΟ; τὸ ϑετόν, ἄϑετον 20,4sqq. 

ποσὸν ἐν προτάσει 46,27 47,4 49,20. Ὁ: 
53, 12 a“ 

“Ὁ al 

o- 

πρᾶγμα (opp. ὄνομα, νόημα) 1,14.25sqq. 

5, 22.24.30.33 6,12 

πραγματεία 68,3 λογική, ἠϑική 34,30.31 
πραγματειώδης 34,36 

πραγματεύεσθαι expl. 37,28.29 

προάγειν ἐπιχείρημα 34,36 35,11 προάγειν 

τὸν λόγον &x τινος 38, 14.15 προάγειν εἰς 

ἀδύνατον 37,5 

προβάλλεσθαι συλλογισμόν 18,22 διαίρεσιν 

19,8 

πρόβλημα 63,15 

mpoxolitos 6,4 

πρόνοια 38,5 

προοίμιον τῆς παρούσης πραγματείας 1,7 
Ὁ ΟἿ Ὁ. 10. NESS) 

προσδιορίζειν 48,11 προσδιωρισμέναι προ- 

τάσεις 26,19.24 29,29.24 40,38.39 44, 

18 45,1 47,7 49,28 50,2 55,3 58,6.7 
ες προσδιωρισμέναι 90,19 

προσδιορισμός 24,4 25,4.9 20, 22.25 28, 

va 26 29,15.17 40,59.40 44,2 46,7 53, 

12 57,33 67,2sqq. προσδιορισμὸς τί ἐστιν 

24,15.19sqq. ποσὸν σημαίνει 40,40.41 

πόσοι mp. εἰσίν 24,16.25sqq. περὶ τῆς 

προσηγορίας τοῦ χαϑόλου προσδιορισμοῦ 

26,35sqq. ἀδύνατον συνάψαι τὸν προσδιο- 

ρισμὸν τῷ χατηγορουμένῳ 29,19sqq. — 

προσδιορισμός latiore sensu 23,50.3 

προσεχῶς 46,1 

προσηγορία 3,27 26,14.35 

πρόσϑεσις 58,13 

προσχατηγορεῖν 39,28 ὁ τρίτος 7 προσχατη- 

γορούμενος (τὸ τρίτον προσχ.) 24,3 39,25 

40, 24.29.33 44,2 52,11.21 54, 18. 

27 866. 

mpdcpypa 24,19 43,25 44,1 53,10 58,18 
00.34 expl. 15,2 

EPDER CELL λόγος 19, 12.22 

προσσημαίνειν 1,29. 

προσυπ ταχούειν 19,16 

προσ πον 19,ὃ 

πρότασις. ἁπλαῖ προτάσεις 43,28 544. ἀπροσ- 

διόριστοι 26,23 30,37 34,11 37,8 40, 

13.38 all. προσδιωρισμέναι 26,19.24 29, 

23.24 40,13.14.38.39 44,18 45,1 47, 

Tall. δὶς προσδιωρισμέναι 30; 19) cf. 28) 

19sqq. at xad’ Exacta προτάσεις 26,23 

30, 22.30 προτάσεις ἀντικείμεναι 23,38 

ἐναντίαι 26,28 30,23 ὑπεναντίαι 30,24 



88 προτείνειν 

ἀντιφατικῶς μαχόμεναι 30,26sq. στερη- 

τιχαί 42.11.12) ὑποϑετικαί 21,31 --- περὶ 

προτάσεων τῶν συγχειμένων ἔχ τε τοῦ 
χατηγορουμένου καὶ τοῦ ὑποχειμένου μό- 

νον 24,11sqq. περὶ προτάσεων τῶν συγ- 

χειμένων ἐξ ὑποχειμένου χαὶ χατηγορου- 

μένου χαὶ τρίτου ge ea Εν 39, 

Q4sqq. πασῶν τῶν προτάσεων, ἃς ἐν τῷ 

παρόντι βιβλίῳ παραδίδωσιν, τίς ὁ ἀριϑμός 

55,20sq. — πρότασις (συλλογισμοῦ) 18, 

31 15,31 

προτείνειν πρότασιν 46,26.28 49,25 

23 ἡ μείζων 2, 

mpotepatos 90,33 55,26 

πρότερος φύσει coni. ὕστερος χρόνῳ 62,39 

63,1 τὸ πρότερον χαὶ τὸ ὕστερον 17,3 

προφορὰ τῶν λέξεων 64,34 

όγος 00,18.19 01,29 8646. 

-τώσεις ὀνόματος 11,7. 10. 

17.25.31 πτῶσις εὐθεῖα 10,25sqq. πτώ- 

σεις τί χαλοῦσιν οἱ φιλόσοφοι - 12, 9866: 

ότερον ὃ εἰν ἢ ἢ πέντε 10,23sqq. πτώ- 
.14. 18,4.5 39,12 expl. 

προφοριχὸς λό 

πτῶσις 19,5 

σεις ῥήματος 14,8 

13,22 

do 61,17 

- 

‘Papa 1,11 3,3sqq. 4,2.37 τ 7165203; 

32sqq- 9,3 18,4.6 19,17 12 43,26 

45,27.28 περὶ ῥήματος ἐν τς ῥῆμα 

brapetixdy (ᾧ. ὑπαρχτιχά) 11,6 39,27 

40,36.37 52.12.20 ῥήματα ἁπλᾶ, odv- 

Seta 13,5.6 ῥῆμα ἀόριστον 39,13 ῥῆμα 

πολλαχῶς λέγεται παρ᾽ ᾿Αριστοτέλει 14, 

1566. 

ῥητόν 44,12 

ῥητοριχός. οἱ ῥητοριχοί 19,2 τὰ ῥητοριχά 

dist. διαλεχτιχά 2,25 

ῥήτωρ 2,24.27 18,37 19,3 67,12 

δυϑμός 67,135.26 

Σαφηνίζειν 18,21 63,12 

σελίδιον 59,26 

σελίς 56,32.36.39 

σημαντιχός 18,11 

12,30 

σημασία 20,4.10 

σημεῖον punctum 2,21 28,3 

σημαντιχὴ φωνή 9,2.4 

ΓΊΝΟΕΧ 

σχέλος διαιρέσεως 21,3.4.34.37 

σκινδαψός 98,92 

σχοπὸς ὃ περὶ τῶν προτάσεων 62,19 63,7 

σχοπὸν ἔχειν 32,7 ἔχειν πρὸς τὸν σχοπόν 

26.9.10 
στέρησις 50,7 

στερητιχαὶ καταφάσεις καὶ ἀποφάσεις 41, 

22sqq. 

στοιχεῖν. τὸ στοιχοῦν expl. 50,7 

στοιχεῖον τί σημαίνει ὃ. ἴ 566. 

σύγγραμμα 63,10 

συγχαταπαύεσϑθαι 39,19 

συγχεῖσϑαι expl. 43,21 
συλλαβή 13,4 
συλλογισμός 9,1.6 18,20.22 

συλλογιστικὴ πλοχή 30,13 σ. μέϑοδος 30, 

12.13.18 — συλλογιστικχῶς 67,35 

συμβαίνειν. συμβεβηκότα 51,7. 8.12.15 

χατὰ συμβεβηχός 64,17sqq. 

σύμβαμα ig. κατηγόρημα 11.12 544. 

σύμβολον 4,38 5,11.16 13,13 14,27.28 

67,30 dist. ὁμοίωμα 6, 1566. 

συμμέτρως 17,20 

συμπέρασμα 67,37 

συμπεριλαμβάνειν 21,26 

συμπλέχειν 64,28.32 65,4 συμπλεχόμενα 

expl. 57,13 

συμπλεχτιχὸς σύνδεσμος 17,359.36 21,29 

συμπληροῦν τὴν οὐσίαν 19,26.27 

συμφϑείρεσθαι 61,19 
συμψεύδεσθαι 26,27 28,17 32,32 34,18 

37,9 42,28 43,9 45,4 55,33 56,3 57,30 
συνάγειν colligere 34,22 47,27 60,18 πό- 

ρισμα 32,25.28 

συναχολουϑεῖν 49,28 

συναληϑεύειν 27,19 28,26.27.31 31,18. 

24 32,15.37 33,21.22 34,10.18 37,8 
42,25sqq. 43,11.12 45,3 56,16 57,30. 

32sqq. 66,17 67,538.35 
συναλοιφή 27,8 

cuvavatpety 17,6.7 

cuvavagatvestat 25,24.25 54,3.5 
συναπτιχὸς σύνδεσμος 17,354,937 

σύνδεσμος 18,12 27,9 σύνδεσμος συμπλεχ- 

τιχός 11,85. 86 plur. 21,29 διαξευχτιχός 

11,85.81 18,28.29 συναπτιχός 17,34 

ἐρωτηματιχός 17,35 

σύνεγγυς expl. 19,29 

συνήϑεια ᾿Αττιχή 12,15 
σύνϑεσις 8,25 13,39 14,1 σύνϑεσις expl. 

6,23 

by 
4 
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σύνθετος φωνή 2,8 σ. νόημα 2,5 6,20 

σ. ὀνόματα 8,11.29 ῥήματα 19,0. λόγος 

3,21 15,24 ἀπόφανσις 20,33 21,36 ὑπο- 

χείμενος 45,22 χατηγορούμενος 48,2.16. 

28.3 

συνϑήχη- xata συνθήκην expl. 7,3.19 cf. 

ΠΡ ΟΝ 

Guvtattecy 11,7 

συντομία 12,32 

σύντονος φράσις 19,4 

συντρέχειν εἴς τι 22,8.24.32 23,7 

συνυπαχούειν 19,17 

συνώνυμος 290,00 — 

23,26 51.10.20 

συστατιχὴ διαφορά 7,11.15 38,21 

12.10 
σφαῖρα ἡ ἡλιαχή 2,22 

σχέσις 9,99 8,84 20,19.22 25,3 39,2.14. 
SAG 
ἀδύνατος 

' . . 

συνωνύμως 13,16 

συσχηματισμιός 

10 σχέσις ἐνδεχουιένη, avayzata, 

25, 22.23.26 sq. 

Oynpa coni. eidos 7, 11.12 

35,28 — 

ey σχῆμα ae 

coni. μορφή 

σχῆμα (συλλογισμοῦ) 37,6 τὸ 

οτος 12,1 

σωματοειδής 90 Ἐν 

15,9 45,17.19 
ἄξιν ἐπέχειν τινός 

ftv 2,13 14,12 

5 nea 60,3.5 
28 6,2 

Wace. 9.9 

τ' χατὰ By ue 

A πό τι generi subiectum esse 2,8 

Pp er 

υ. 

ετρ ies ιάζειν hepee Bad 

ἐν ἐν ὄργανον 16,4 

τεχνολογία 25,24 

τμῆμα 1,3.9 2.14 23,35 33,14sqq. 39, 

20.24 52,27 53, 4 

τον ἡ 28,5 

τόνος 19,5 

τραγέλαφος 7,18 

τρίγωνον 2,338.34 

τριμέρεια τοῦ χρόνου 25,15.21.37 

δῦ, 564. σγέσεως 25,21 τῆς ὕλης 

40,11 55,5 sqq. 

τριπλόη  tHS ὕλης 25,36.37 

τρόπος τί ἐστι 53, 10sqq. τί διαφέρει ὕλης 

D4,38qq. πόσοι τρόποι εἰσίν 5d, 16.5.6. 

αἱ μετὰ τρόπου προτάσεις ὃ, 544. τού- 

τῶν τίς ὁ ἀριῦμός 54. 19544. — τρόποι 

παραλογισμιῶν 23,33 

Comment. Arist. XVIII 5. Steph. de Interpr. 

φανταϊΞεσϑα! Ξο 5 

τύπος 2.11 coni. χαραχτήρ 5,3 τύπος τῶν 

γραυμάτων 1,19 

γεῖ τῷ γένει 7. 10. 1 - ὕλη ee 
. ) ς ν᾿ υ 

22,25 30,32 ἀναγχαία, ἀδύνατος. ἐνδε- 

28,18 30, 

41,06 42. 

ὗλαι 25, 

yopevy 27, 11.13.16.20sqq. 

4.5 ὁ2..9:4: 99.1..9..0᾽ 54..19:15 

20 48,4sqq. 56,18 57,34all. 

23 27,10.28.33 28,19 48,37 
͵ ay ΡΞ DF OP aq - τί λέγεται 25,23sqq. τί διαφέρει τρόπου 

Fe Pha 
DAT, Ole 

D4, 3 560. 

ὑπαρχτιχὰ ῥήματα 11,6 13,34 39,27 40, 
36.37 52,12.20 

ὕπαρξις 8, , 10 Spl Gla, lil sia ats, i0) ae 

ὑπεναντία ἐναντίωσις 30,38 ἀντίϑεσις 34,9 

ὑπεναντίαι προτάσεις 30,24 — ee 

υάχεσϑαι 32,24 

ὑπερῴα 16,10 

20,25 med. 17,11 

OMS ao edist: 

ὑπογράφειν 6,97 

Ὁ πε pager) “310. S520 oles 

ὁρισμός 16,30 18,29.3 

ὑπόδειγμα 43, 

5 52,380 avay- ὑπόδεσις 2,20 35,6.8 37,3. 

I expl. 38, χαῖον ἐξ ὑποϑέσεως 6 

16sqq. 

Drovetixat προτάσεις 21,3] 

14,20 37,20 τὸ ὑποκείμενον 

839.06 11714.. 18:11 20: 

24,12 25,2sqq. 28, 

6 ὑποκείμενος (ὅρος) 

90), 10.11 40,2sqq. 

60.8.10.19.30 
25,31. 

Droxetovar 

3, 21.23 sqq. 

7.12sqq. 22,338q. 

M5 29,0.4 all. 

We ah Wy Bh ae OM 

AG AS: 22) 10: 2. γ- Ὁ 

ὑποχείμενον ὡρισμένον. ἀόριστον 

32 29.19.14 

χατὰ τὴν σχέσιν 8,90 χαϑ᾽ 

χατὰ τὸ ὑποχείμενον Opp. 

ὑποχειμένου 

dist. ἐν ὑποκειμένῳ 19,10. 11 

ὑποχρίνεσθαι 03,19 

ὑπόμνημα 68,10 

ὑπόνοιαν coni. φαντασίαν παρέχειν 8,19 
ὕστερον 17, 

ἢ , \ ἣ 
Ὀστερῦς. TO πρότερον “αὶ τὸ 



Ωρ. φαντασία T SIN Dix 

φαντασία παρέχειν 8,26 coni. 

ὑπόνοιαν 8,19 
9A 15,19 Te 1Π|͵|909} Ὁ Ὁ 

τὰ φϑαρτά 61,15 62,14.17 

τὰ ἐν γενέσει xat φϑορᾷ 38,21.28 

φιλοσοφία 2,18 

21,33 οἱ παλαιοὶ 

σοφοι 5,18 ὁ διαλεχτιχὸς φιλόσοφος 2,26 

Pea τοῦτο ν 17,19 

φον evs 36,2 

φιλόσοφος 19,1.2 φιλό- 

φράσις 18,16 19,4 φράσις τοῦ ῥητοῦ 44 12 

τῆς φράσεως 28,38 

ΓΝ δύναμις 15,31 16,8.9 φυσικὸν ὄρ- 

γανον 16,4 

φυσιολογικός 34,2 
φύσις 1,24 34,26.27 35,23.27 36,22 38,6 
ae χαϑολιχή 29,1. 46,13. 14 

14,23.24 μία ἑνική 21,24 ὡρισμένη 11, 

81 88 12,31 φύσει 5,33 7,8.9 9,9 15, 
30sq. 18,21.24 opp. ϑέσει 1,4.16.25 

2,1 opp. ἐπιχτήτως 17,30 τὸ φύσει διτ- 

τόν 9, 10sqq. 

φωνή 1,10.14 2,3 5,25sqq. 6,16 7,6 19, 

16. φωνὴ σημαντιχή 12,80 φωναὶ ἄσημοι 

0 

7 
ἰδική 

opp. σημαντιχαί 7,16.17 

Yoo 7,16 
8,31sq. opp. σύνϑετος 2,7 sq. 

φωνή 4,12 — ἡ ἁπλῶς καὶ φύσει φωνή 

0, 2 7,9. 14 

ἐν τῇ ἘΠῚ expl. 4.90 sqq. 

φωνητιχὴ δύναμις 15,29 

ἄναρϑροι, ἔναρ- 

ἁπλῇ φωνή (4 φωναί) 6,19 
ς 

ὁμώνυμος 

φωνὴ ὕλη τοῦ ὀνόματος 

VERBORUM 

Χαραχτήρ 6,4 γαραχτὴρ τῆς ξέσεως 5,3.9 

χαραχτηρίξειν 21,16 

χεῖλος 16,10 

χηρεύειν 62,37 
χρεμετιστιχὸν ζῷον 8,20 

χρῆσις Ἑλληνική 27,5 
χρονικὰ ὀνόματα 1.20.9. 

χρόνος 22,23 48,4 οἱ τρεῖς χρόνοι 34,16. 

11 6 ἐνεστὼς τς 6,31 7,32 14,6 

54,19 48,6 sqq. 

vos (παρελϑών) 6,931.3 

6 ee ὁ παρῳχηρέ- 

7,33 30,33 80, 

37 34,19.20 χατὰ χρόνον expl. 6,31 

γρῶμνα 64,12 

χωρίζειν 92,15 

2,4 11,4.23 12,1525 522515 σ 
23,2.6 32,6 33,3sqq. 37,20.25 49,10 

56, 20 all 
Ψεῦδος 2,7 13,31.34sq. 16, 21.22 
Ψήφισμα 12,16.19 

ψόφος 7 ss 

‘Optopévws ἀληϑής (ψευδής) 36, 17.26.31 

37,25 39,1.3 ὡρισμένως γινώσχειν 35,33 

ἐπίστασθαι 36,33 



ee 

Il INDEX 

Ἀγαμέμνων 67,22 

Atae 23,23 33,22 

Soauite 23,26 

Atyortioe 1,19.21 7,19 

6 Λοχρός 23,25.26 ὁ 

Αἰγύπτιος 1,26 

Αἰϑίοψ 23,9 

Αἰσχίνης (in Timarch. p. 27,9) 8 

᾿Αλέξανδρος 5,19 16,28 ὡς ὁμώνυμος φωνὴ 

8.29.29 

εἰς διάφορα σημαινόμενα (7 ἀπόφανσις δι- 

αιρεῖται εἰς χατάφασιν καὶ ἀπόφασιν). 

᾿Αλέξανδρος ἐπέστησεν 4,33 7A. λέγει 
ϑάτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως ἐρωτᾶν 

(ἐν τῇ διαλεκτικῇ ἐρωτήσει) 15,11.21.26 

— ᾿Αλέξανδρος i.e. Πάρις 9,31 
Ἀχχιβιάδης 11,21 24,22 

Ἀμμώνιος ὁ φιλόσοφος 5,13 21,38 66,1 

67,17 

Ἄνυτος 42,33 

᾿Αριστοκλῆς 9,31 sqq. 

Ἀριστοτέλης 4,34 5,13.14 9,8 11,2 12, 

20° 17,4 29,29 30,20 31,33 32,16 34, 
94.33 35,17 36,9 38,5 45,16 46,24 
9034.8 52,352 53,25.29 54,1 63,7.9.12 

τὸ ὄνομα πολλὰ σημαίνει παρὰ ᾿Δριστοτέλει 

11,26 οὐ μέμψις ᾿Αριστοτέλει ὁρισμὸν τοῦ 

ὀνόματος διὰ πολλῶν λέξεων δηλώσαντι 

12,5.6 — Aristotelis libros respicit hos: 

Categ. (univ.) 8,30 9,2 (c. 12) 2,12 

Anal. pr. (A 1,24424) 50,13 (A1,24017) 
45,24 (A2,25a1) 53,25 (A4,26230) 
30,17 Soph. elench. (4 p. 165>24, 
166621) 23,32 Phys. (I 1,200382) 31, 
37 De an. (If 1,424>22) 31,35 Metaph. 
(Z12) 19,25 — τὰ ᾿Αναλυτικὰ εἰ πρό- 

τερά εἰσιν τῆς παρούσης πραγματείας 44, 

12 --- Δριστοτελιχὴ λέξις 34, 34 

᾿Αρχέλαος 019 

NOMINUM 

Attexh συνήϑεια 12,15 44,7 
Ἀχιλλεύς 31,16 

Βασίλειος 9,16 

Βασιλιχός 9,16 

o a R = A ὁ ὄνομα 12,1 566. 

Δημοσθένης 12,18 A. ἐν τῷ Περὶ τοῦ 
στεφάνου (init.) 67, 14.564. 

Διόδωρος 

τοὺς 

δέσει cle ta ὀνόματα 9, 21 

τοῖς τῶν συνδέσμων 

zai Δὲ προσαγορεύων 

a, a 
ἰδίους παῖδα 

ὀνόμασιν ἐχάλ ΤῊΣ 

ibid. 23.94 

Ἕλλην 1,27 Ἕλληνες 1,19.21 7,20 — 
Ἑλληνικὴ χρῆσις 27,5 

« ,΄ 5 ~ μ4 > Ul Ἁ ve = a ἣν Ἡράκλειτος ἔλεγεν πάντα τὰ ὄντα ἐν χι- 

νήσει εἶναι 2,19 

Θεύφραστος τὴν eee πρότασιν ἐχ μετα- 

ϑέσεως ἐχάλεσεν 40,23 
3 

Θερσίτης 31,17 

Ἰάμβλιχος 21,28 Ἰάμβλιχός φησιν ὅτι τὸ 

γινῶσχον χαὶ τὸ γινωσχόμενον ποτὲ ἴσα 

εἰσίν --- 7 χρεῖττόν ἐστι τὸ γινῶσκον τοῦ 

γινωσχομένου πράγματος χαὶ κρειττόνως 
ἢ κατὰ τὴν φύσιν αὐτοῦ γινώσχει --- 7 

χειρόνως γινώσχει τὸ γινῶσχον ἢ χατὰ 

τὴν φύσιν τ γνωστοῦ 98,1954. cf. 38,1 

Ἰάμβλιχος πῶς περὶ τῶν διαλεχτιχῶν ἐρω- 

τήσεων λέγει ὅ0, 13.21 544. 

8: 18:19 



9? ΚΑράτυλος Il 

, 
φύσει 

Kpdzvios dialogus Platonis 9,9 
Κράτυλος ἔλεγεν τὰ ὀνόματα 9,20 

Λοχρός. Αἴας 6 Λοχρός 23,285.26 ρ : 

Ὅμηρος 52,19.20 (Il. A234) 8,7 (II. Β 38) 
67,19sq. (I. B371) 8,5 (I. B 804) 
9,36 10,1 (M1. 182) 8,3 (Il. A388) 
Ὁ: Ὁ 

Πάρις 9,30 

Παρμενίδης ἕν ἐδόκει εἶναι τὸ ὄν 2,20 

Περιπατητιχοὶ λέγουσιν ὅτι 

πτώσεις 11.1.2 οἱ ἐκ τοῦ Περιπάτου 10,91 
Πχάτῶν 3,8 20,9 2355 24,21 

Πλάτων ᾿Δριστοχλῆς ὠνομάζετο 9,31 sq. 

πέσσαρές εἰσιν 

πάλαι ὁ 

» ~ I fs 5 

Πλάτων φαίνεται ἐν τῷ Κρατύλῳ λέγων 

φύσει τὰ ὀνόματα 9,9 ὑπόϑεσίς ἐστι τοῦ 

Πλάτωνος ὅτι τὸ πᾶν τοῦτο σύγχειται ἐκ 
- bla ‘ ~ A » ΝΜ a. 

τῶν OVTWY χαὶ TWY μὴ OVTWY" ἔλεγε οε 

τὸ μὴ ὃν τοῦτ᾽ ἔστι τὴν ὕλην μηδὲν εἶναι 

τῶν ἐνεργείᾳ ὄντων 52, 0544. ὡς ὁ ΠΙλά- 
τῶν ἐν τῷ Γοργίᾳ (16 p.461D) φησίν 

2,20 
Πορφύριος ὃ φιλόσοφος 5,19 7,29 11,5.6 

INDEX NOMINUM 

15,6.7 17,8 ὡς Gozet τῷ [Πορφυρίῳ 

(ἀπόφανσις εἰς κατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν) 

ὡς γένος εἰς εἴδη (διαιρεῖται) 4.52 [1ορ- 

φύριος ἐν ταῖς Εἰσαγωγαῖς 17,25 ὁ [1ορ- 
φύριος πολύστιχον γράψας ὑπόμνημα εἰς τὸ 

παρὸν σύγγραμμα 63,9. 10 

Πρόκλος χαϑόλου μέϑοδόν τινα τῆς εὑρέ- 
σεως (τῆς ἀκολού)ούσης προτάσεως) παρα- 

δίδωσιν 46,25 ef. 49,24 

Πύρρος 9,31 

Ῥωμαῖοι 1,22 

Σαλαμίνιος. Αἴας ὁ Σαλαμίνιος 23.26 

Σίμων 6 σχυτεύς 5210 566. 
Στέφανος commentaria sua 

scripta respicit 21,5sqq. 
ἐν τοῖς Ἀναλυτιχοῖς μαϑησόμεϑα 30,17 

ef. 54,2 

Xcwitxot 11,9 

in Categ. 
ὡς σὺν ded 

οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ε δοξώ- 

ζουτιν εἶναι τὰς πτώσεις 10,345α. 

Σωχράτης 2,5 4,28 6,3sqq. 7,3 10,28 

11,8.17.19 14.18.19: 90: 539% 

23,5.12sqq.21.38 24,1.21 25,7.13.16 

26,7 28,1 30,30.31 33,25.26 35,24 

38,18 39,14sq. 45,26.28sq. 48,28 53, 

20.22sq. 54,16 











PLEASE DO NOT REMOVE 

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY 

PA Commentaria in Aristotelem 

3902 graeca 
A25 
1882 

v.18 
pars.1-3 

20 



+ Ψ ae 
Cote va) 

τεσ eee tt 4 τῳ ebe teins σφιν hee febgueretecroa teers 
" 

ep δ rt 
Γ gertadbaest! ᾿ δ 

ἦ 

ιν 
vraedters 

Bis 

beste 
it a 

Abahvisy ees 

; τ ΘΕ 4 

gates 

Lebo ὙΟΣ 

τ a ' νὰ 

Rani we 

pats γα τὴν 
ε 

sey ate 
bos suveteerie ξαϑέσυ αν 
[et bay σεοφη σι μὴ: 94. 

bat δ νδυούνι 

ἐσ 
reer es α νιν εν sees 
i Soles ζρρ ξύν τος 

ehh pow se. 
Se aa bast 

πο flee 49 γεν ese 
VE TPARTS $44 navn a te ei ἐτὸ 

Lene γῶν ον ν᾽ ν 
μ Ga cdh φασι υσὺ τιν το τ΄, ¢ 

Ἐπ το ce serait etetesterecett 
Petar er Me τα tates 

Ra. 

4.4.2. Ὁ 
γραῦς γι δ κα 7 Or ἐγέννα 4 δά νον, 

ῳϑαμέψν τ SY 
= apdbor eres αν are ὡς. ῥα τόσος ἐμ 

Η se 4 athcers tantra 
ὦ εκ ets AN 

boowecee ξὺν ΣΤ sts aioe ses Rint eeerristte 
ἘΠΕΉΥΒῸ 

eran γα 

eto δος ᾿ Ἢ Pann 

ed 

ψέ 

ΠΣ 

way 

ἘΠΕῚ 4 te 4 
ttaehpis 

aa 4 

repeat ΣΤᾺ 

τι 

esses 
a7 

I + 

ations 
ΠΥ 

ἐὸν, 
ἕξ ANAS 

fees τὰς ἘΔ] 
Shit 
ive pee 

receithy ne = 
phe tetag lt 

ae 
one ΠΕ 

ταν 
oy 
“4 

Ἢ 
meet 

y Sehr 

nee bibe tis 
Crdeprhest 
"ἃ τοί 

sie 

at 

rye 
ἐν 

* 

ries a 

= ts mrs 

eerhane 
ΔΉ ΚΉ 

τ Ὁ 
ὐστον 

i Ales 
hast oon 
τῆι ek 


